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Bombeiros e Prefeitura de Amparo recebem total de R$
300 mil do Governo do Estado

Para ampliar o atendimento prestado pelo
Corpo de Bombeiros e as
atividades realizadas pela
prefeitura em benefício da
comunidade, o deputado
Edmir Chedid (DEM) garantiu o repasse de mais
R$ 300 mil para Amparo.
Os investimentos destinados ao município são
resultado de uma emenda
voluntária do parlamentar para o orçamento do
governo estadual.
De acordo com Edmir
Chedid, do valor total
obtido junto ao governo
estadual, R$ 200 mil foram repassados para o
Corpo de Bombeiros e R$
100 mil à administração
municipal.
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Governo de SP inicia 3ª dose para
idosos no dia 6 de setembro

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(25) a ampliação da campanha contra a COVID-19 com
a terceira dose da vacina para
idosos com 60 anos ou mais
a partir do dia 6 de setembro.
Inicialmente, a medida deve
atender 900 mil pessoas protegidas com a segunda aplicação
de qualquer imunizante há
pelo menos seis meses. “Desde
a semana passada, o Comitê
Científico vem discutindo com
a área da Saúde a proteção das

pessoas com mais idade. Essa
decisão foi finalizada hoje pela
manhã para aumentar a proteção das pessoas com mais de
60 anos”, disse o Governador.
“É uma importante decisão
tomada pelo Governo do Estado de São Paulo”, acrescentou
Doria.
A extensão da campanha foi
avalizada pelo Comitê Científico de São Paulo. O objetivo
principal é garantir proteção
adicional à população mais
vulnerável a variantes mais

contagiosas do coronavírus,
como a delta. O Governo do
Estado também pediu mais
vacinas ao Ministério da Saúde para antecipar a segunda
dose dos públicos restantes.
“Além de proteger a população adulta com a cobertura de
segunda dose, é importante
também aumentar a proteção
dos grupos mais vulneráveis
que têm maior chance de,
eventualmente, ter um quadro
mais grave, com uma dose
adicional.
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Escola das Artes de
Jaguariúna abre matrículas
para novos alunos no próximo
dia 30
A Escola das Artes
de Jaguariúna abre, na
próxima segunda-feira,
dia 30 de agosto, as
matrículas para novos
alunos dos cursos na
modalidade presencial.
Segundo a Secretaria
Municipal de Turismo
e Cultura, as matrículas serão realizadas na
unidade da Escola das

Artes do Parque Santa
Maria. Ainda de acordo
com a secretaria, para
efetivar a matrícula os
interessados devem
trazer cópia do Cartão
Cidadão, cópia do RG
ou CNH e cópia do
comprovante de residência.
A Escola das Artes
de Jaguariúna abre, na

próxima segunda-feira,
dia 30 de agosto, as
matrículas para novos
alunos dos cursos na
modalidade presencial.
Segundo a Secretaria
Municipal de Turismo
e Cultura, as matrículas serão realizadas na
unidade da Escola das
Artes do Parque Santa
Maria.
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Avançam
as obras de
melhoria na
antiga vicinal
Mogi GuaçuItapira

Novos secretários
de Saúde e
Educação
assumem cargos
na próxima
segunda-feira

Mogi Guaçu e região acompanham de perto as obras de
recuperação da Rodovia SPI177/342, a antiga vicinal que
liga o município a Itapira. Os
serviços, iniciados no dia 10 de
junho, avançam rapidamente
na fase de construção dos acostamentos.
Página 3.

Duas Secretarias Municipais de Mogi Guaçu terão
novos titulares a partir da
próxima segunda-feira, dia
30 de agosto. Os secretários
de Saúde, Dr. Guilherme
Barbosa, e de Educação,
Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato
Página 7.

Abrigo Subterrâneo é
inaugurado em Mogi Mirim

Durante a Revolução de 1932,
Mogi Mirim abrigou as tropas paulistas no bunker às margens do
Rio Mogi Mirim, o que acabou por
marcar a história do município no
cenário nacional. Situado na Rodovia
Nagib Chaib, o abrigo subterrâneo
está no Bosque das Jabuticabeiras,

ambos inaugurados nesta quarta-feira (25) em evento com a participação
do trio de cordas da Lyra Mojimiriana. Denominado de “Luiz Milano
Filho”, por iniciativa da vereadora
Sônia Módena, em homenagem ao
mogimiriano combatente na Revolução de 32.
Página 6.

Prefeitura
de Pedreira
garante
convênios e
projetos com
a Secretaria de
Agricultura e
Abastecimento
do Estado de
São Paulo
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Voando para a praia
*Por José Renato Nalin
A partir de 2025, talvez
se possa ir de São Paulo a
qualquer praia do litoral
paulista, com um carro
voador. O aceno foi feito por John Rodgerson,
presidente da Azul Linhas
Aéreas. Ele acha bizarro
que o brasileiro leve seis
horas para ir da capital a
Bertioga, uma distância
de apenas 114 quilômetros.
Considerando que São
Paulo possui cinco vezes o
número de helipontos de
Nova Iorque, é muito mais
simples fazer essa viagem
num carro voador. A empresa alemã Lilium pode
oferecer essa aeronave
elétrica, para concorrer
com o helicóptero. A capital conta com 196 helipontos de acordo com a
Anac – Agência Nacional
de Aviação Civil, dos 1.265
distribuídos por todo o
país. Em 2018, São Paulo
possuía 674 helicópteros.
A vantagem é que o

preço da viagem com o
carro voador custaria um
quarto da viagem com
helicóptero. Ela custa por
volta de 2 mil reais, ou
cerca de 400 dólares. Já
o carro cobraria 514 reais,
ou 100 dólares.
A Azul encomendou
duzentas e vinte aeronaves à Lilium, cada qual
podendo transportar sete
pessoas, ou seja: piloto
e seis passageiros. Há
outros modelos que estão
sendo produzidos para até
dezesseis pessoas. A viagem seria mais acessível
por esse meio de transporte que o CEO da Azul
chama de “uber dos céus”.
Outro benefício é em
relação à poluição. O veículo não utiliza combustível fóssil, como os
helicópteros. Uma viagem
de cem quilômetros com
helicóptero despeja cinquenta quilos de dióxido
de carbono na atmosfera.
Já o carro voador é cem

vezes mais seguro e mais
silencioso do que um helicóptero. A Azul já tem
expertise com pequenos
aviões, que levam até nove
passageiros.
Investiu na aquisição
dos duzentos e vinte carros um bilhão de dólares,
ou cinco bilhões de reais.
Cada veículo custa cerca
de 25,7 milhões, enquanto
o helicóptero custa entre
36 e 46 milhões de reais.
Como toda novidade,
atrairá os sequiosos de
estarem “up to date” em
relação a mais essa possibilidade de deslocamento.
E se o carro voador se
mostrar seguro, rápido
e mais barato, tem tudo
para pegar.
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Prefeitura de Pedreira
garante convênios e
projetos com a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo

*José Renato Nalini
De Pedreira
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Para o prefeito HamilTRAL, docente da PósNo
último
dia
18
de
Rurais;
O
desenvolvimento
ton
Bernardes Junior estas
graduação da UNINOVE
agosto,
o
diretor
de
Agrido
Programa
Rotas
Rurais
são
conquistas importane Presidente da ACADEcultura
de
Pedreira
Lica
Di
Mapeamento,
um
projeto
tes
para
aqueles que vivem
MIA PAULISTA DE LEAraújo,
o
assessor
legislatique
visa
levar
mais
come
trabalham
na área rural.
TRAS – 2021-2022.
vo Edelver Ferro e o presi- petitividade para o Agro “Recentemente foi entredente do Diretório do MDB Paulista e segurança para gue um trator agrícola com
de Pedreira, Dr. Luciano o campo através do ende- emenda parlamentar da
Teixeira, estiveram na sede reçamento da zona rural; deputada estadual Valéria
da Secretaria de Agricul- Projeto Cozinha Alimento, Bolsonaro, para atender
tura e Abastecimento do além de uma Viatura de os pequenos produtores
Estado de São Paulo, onde Patrulhamento Rural do rurais e já garantimos mais
foram recepcionados pelos Programa Segurança no um trator com emenda
assessores parlamentares Campo. “Gostaríamos de parlamentar do deputado
Sérgio Murilo (Deputado agradecer todo o apoio estadual Walter Vicioni.
Federal Arnaldo Jardim) e do secretário de Agricul- Estamos desenvolvendo
Kiko Danieletto (Deputado tura e Abastecimento do cursos profissionalizantes
Estadual Itamar Borges) Estado Itamar Borges, do e com os novos convênios
atual Secretário Estadual deputado federal Arnaldo e projetos da Secretaria
de Agricultura.
Jardim e do governador Estadual de Agricultura
Na oportunidade, os João Dória, para estas im- vamos garantir mais quarepresentantes de Pedrei- portantes conquistas para lidade de vida aos nossos
De olho da logística ra confirmaram junto a Pedreira, principalmente produtores rurais e morareversa
Secretaria de Agricultura para os produtores rurais dores do campo”, concluiu
Quem, nessa pande- e Abastecimento, a efeti- e os cidadãos que vivem a o prefeito Hamilton Bermia, não recebeu um vação do Programa Me- área rural”, destacaram os nardes Junior.
produto errado ou com
defeito em casa? Com
recomendação para que
a população não saia de
casa, trocar um produto que não agradou se
tornou um desafio extra
para clientes e empresas.
a prova no Centro UniverNeste contexto, a cadeia
sitário de Itapira – UNIESI
logística adaptou-se para
(Rua Santa Terezinha, nº
receber itens de volta.
1.381, bairro Jardim GuaEnquanto a logística
rujá). Candidatos do sexo
possibilita que produtos
masculino com nomes
e mercadorias sejam
iniciados de K a P farão a
enviados aos consumiprova na Escola Estadual
dores em qualquer parte
Antônio Caio (Rua Major
do mundo, a logística
João Manoel, s/n, São
reversa faz o caminho
Vicente). E os candidatos
inverso: leva da casa do
do sexo masculino com iniconsumidor ao centro
ciais de Q a Z farão a prova
de distribuição aquele
na Escola Estadual Dona
produto que não corresElvira Santos de Oliveira
ponda com a aquisição,
(Praça Mogi Mirim, nº 10,
ou que tivesse sofrido
De Itapira
“Cartão de Ensalamento”. Santa Cruz).
avaria no transporte, ou
Se preferir, o candidato
Os candidatos deverão
ainda, que o consumidor
Acontece
neste
domintambém poderá realizar a comparecer ao local e honão queira mais. Os centros de distribuição, por go, 29, a aplicação da prova busca através do link “Lo- rário indicado de sua prova
objetiva com antecedência,
sua vez, também preci- escrita do concurso público calize sua sala”.
As provas serão às 9h00 utilizando obrigatoriamensam de reformulação e para Guarda Civil Municio primeiro passo é ce- pal. Todos os protocolos de em três locais diferentes te máscara e portando o
der espaço para centros prevenção do coronavírus para garantir o distancia- original do documento
menores e mais próxi- serão seguidos. Para iden- mento necessário. Todas oficial de identidade com
mos aos consumidores, tificar a escola e/ou sala, o as candidatas do sexo fe- foto, o protocolo de inspromovendo entregas candidato deverá efetuar minino (iniciais de A a Z) crição (boleto bancário
mais ágeis, feitas por o Login em no site www. e também os candidatos do devidamente quitado),
entregadores a pé, em shdias.com.br através de sexo masculino cuja inicial caneta esferográfica (azul
bicicleta, motocicleta seu CPF e Senha e acessar o do nome seja de A a J farão ou preta), lápis e borracha.
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Logística 4.0: o produto
tem que “chegar na alma”
do consumidor
*Por Antonio Carlos Brito
Por Antonio Carlos
Brito, Sr. Principal, Digital & Value Engineering
Latam na Infor
A pandemia impactou
a economia de forma
heterogênea. Enquanto
vários setores sofreram
perdas, o e-commerce
brilhou. Uma pesquisa
realizada pela Neotrust,
mostra que o segmento
continua em um ritmo
de crescimento no Brasil. O levantamento indica que foram realizadas
78,5 milhões de compras
online no primeiro trimestre de 2021, representando um aumento
de 57,4% em comparação ao mesmo período
de 2020. Em termos
de receitas, o comércio
eletrônico registrou um
faturamento de R$ 35,2
bilhões entre janeiro e
março de 2021, aumento
de 72,2% na comparação
com o ano passado.
A necessidade do isolamento social como medida para evitar o contágio do novo coronavírus
promoveu uma procura
ainda maior pelas compras virtuais. Mas essa
não é a única explicação
para o crescimento dessa
modalidade de compra.
Os consumidores têm
buscado atendimento
personalizado, instantâneo, previsível, livre de
obstáculos e claro, que
tudo seja “bom, bonito
e barato”. Eles querem
entregas no mesmo dia
e em poucas horas. É natural que seja assim para
quem está habituado a
ler e receber filmes com
apenas um clique. Aliás,
esse comportamento foi
identificado pelos bastiões do comércio eletrônico brasileiro. Não
à toa, temos visto uma
corrida no mercado para
ver quem é o melhor na
estratégia “entrego no
mesmo dia e sem custo”.
Essa mudança de hábito dos clientes vem
obrigando as empresas

a se reinventarem, a fim
de garantir um nível
maior de eficiência do ecommerce, assegurando
assim, a satisfação do
usuário. Mais do que
colocar o produto na
vitrine (mesmo que no
ambiente virtual), as
companhias precisam
criar meios para que o
produto chegue até a
alma do consumidor.
Para atingir esse objetivo, as organizações podem seguir os princípios
presentes na Logística
4.0, fazendo da tecnologia o centro das suas
estratégias de negócios
para otimizar os processos logísticos: rede,
capacidade analítica e
inteligência artificial,
integração, IoT, gêmeos
digitais, entre outras.
Maior agilidade e eficiência operacional
Dentre os principais
objetivos de implementar os conceitos de Logística 4.0, posso destacar o uso de big data
para análise e predição
de demanda e IoT para
rastreamento de cargas
dentro e fora dos armazéns, do momento que
a mercadoria deixa o
fornecedor até o instante
em que o produto chega
na mão do consumidor.
A gestão dos armazéns é um ponto crítico
do processo logístico e
graças à tecnologia, os
gestores agora podem
ser mais ágeis na execução das suas tarefas.
Por exemplo, eles podem
usar leitores de RFID
para identificar, contar
ou separar produtos.
Podem também fazer
uso de Digital Twin (conceito que consiste na
representação virtual de
um objeto, produto ou
processo) para realizar
simulações de armazenamento nas dependências da empresa, no embarque e despacho, além
de cenários de entregas
para as transportadoras.

Prova do concurso da Guarda
Municipal será domingo (29)
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Governo de SP inicia 3ª dose para idosos no dia 6
de setembro
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (25) a ampliação da campanha
contra a COVID-19 com
a terceira dose da vacina
para idosos com 60 anos
ou mais a partir do dia
6 de setembro. Inicialmente, a medida deve
atender 900 mil pessoas
protegidas com a segunda aplicação de qualquer
imunizante há pelo menos seis meses.
“Desde a semana passada, o Comitê Científico vem discutindo com
a área da Saúde a proteção das pessoas com

mais idade. Essa decisão
foi finalizada hoje pela
manhã para aumentar
a proteção das pessoas
com mais de 60 anos”,
disse o Governador. “É
uma importante decisão
tomada pelo Governo do
Estado de São Paulo”,
acrescentou Doria.
A extensão da campanha foi avalizada pelo
Comitê Científico de São
Paulo. O objetivo principal é garantir proteção
adicional à população
mais vulnerável a variantes mais contagiosas
do coronavírus, como a
delta. O Governo do Estado também pediu mais
vacinas ao Ministério da

Saúde para antecipar a
segunda dose dos públicos restantes.
“Além de proteger a
população adulta com
a cobertura de segunda
dose, é importante também aumentar a proteção dos grupos mais vulneráveis que têm maior
chance de, eventualmente, ter um quadro
mais grave, com uma
dose adicional. Após seis
meses, há evidência de
uma possível queda de
proteção e isso se aplica
a todos os imunizantes”,
afirmou Paulo Menezes,
Coordenador do Comitê
Científico.
De acordo com a Se-

cretaria de Estado da
Saúde, até esta quarta
há 266 amostras positivas da variante delta em todo o território
paulista. A estratégia do
Governo de São Paulo é
assegurar que os índices epidemiológicos e
de ocupação hospitalar
continuem em queda e
evitar a propagação de
novas variantes.
“O fato dela ter uma
característica de disseminação muito maior
que as cepas anteriores
faz com que esse olhar
de atenção e antecipação se faça necessário”,
destacou o Secretário
da Saúde Jean Gorinch-

teyn.
A Secretaria da Saúde também já preparou
uma nova carteira de
vacinação para os idosos que vão receber a
terceira dose a partir
de setembro. Não haverá necessidade de novo
cadastro no Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.
br) para a dose adicional, bastando comparecer a qualquer posto de
vacinação com o comprovante do esquema de
imunização completo há
seis meses.

apontava 74,49% da população paulista protegida com ao menos uma
dose contra a COVID-19,
o equivalente a pouco
mais de 33,34 milhões
de pessoas. Em relação
à população adulta, São
Paulo já vacinou 97,53%
dos habitantes com 18
anos ou mais com pelo
menos uma aplicação.
O esquema vacinal
completo de duas doses ou aplicação única
da Janssen alcançou
34,08% da população.
Desde o último dia 18,
a imunização em São
Vacinômetro
Paulo também passou a
Até as 13h35 desta atender jovens a partir
quinta, o Vacinômetro de 12 anos de idade.

Pedreira participa do lançamento do “Programa Nossa
Rua” do Governo do Estado de São Paulo
De Pedreira
O Governador João
Doria anunciou na quinta-feira, 19 de agosto, o
programa Nossa Rua, que
terá R$ 200 milhões em
investimentos estaduais
para asfaltar vias de terra
dos municípios paulistas.
A iniciativa em parceria
com as Prefeituras vai
melhorar a infraestrutura urbana de localidades
sem pavimentação, além
de garantir mais segurança no trânsito e melhoria
na qualidade de vida da
população.

Pedreira esteve presente na solenidade de
lançamento com a secretária de Ciência e Tecnologia Thaís Galvão e com
o assessor parlamentar
Edelver Ferro. “Atendendo solicitação do prefeito
Hamilton Bernardes e do
vice-prefeito Fábio Polidoro, estamos cadastrando Pedreira no Programa
Nossa Rua e em breve teremos novidades para a
população”, destacaram
os representantes.
O programa foi lançado em cerimônia no
Palácio dos Bandeiran-

tes, com as presenças do
governador João Dória,
vice-governador Rodrigo
Garcia, que também é secretário de Governo e do
secretário de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi.
O Nossa Rua é uma
parceria inédita entre o
Governo do Estado e as
Prefeituras para a aplicação igualitária em obras
de pavimentação. Pela
proposta, cada cidade beneficiada terá que investir
valor equivalente ao repasse estadual.
A meta do Palácio dos

Bandeirantes é firmar
parcerias com todos os
645 municípios. Desde o
início da atual gestão, a
Secretaria de Desenvolvimento Regional já ofereceu R$ 16,5 milhões em
investimentos para serviços de asfaltamento de
ruas em todo o estado.
O Nossa Rua prevê que
as Prefeituras serão responsáveis pela elaboração
dos projetos executivos de
cada obra para formalização do convênio na Secretaria de Desenvolvimento
Regional e repasse dos recursos estaduais.

SP retoma atendimentos das ‘carretas da mamografia’
para detecção do câncer de mama
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (25) a retomada da circulação das
“carretas da mamografia”
para detecção precoce do
câncer de mama. A partir
do dia 8 de setembro, os
veículos do programa estadual Mulheres de Peito
voltam a circular pelo estado de São Paulo.
“Com a melhora da
pandemia e seguindo protocolos rígidos de combate à COVID-19, as carretas
do programa Mulheres de
Peito retomam os atendimentos a partir do dia
8 de setembro. Nesta retomada, serão realizados
inicialmente 2,2 mil exames de mamografia gra-

tuitos por mês”, afirmou
Doria.
A iniciativa oferece mamografias gratuitas e sem
necessidade de pedido
médico ou agendamento para mulheres de 50 a
69 anos. Basta apresentar
RG e cartão SUS para ser
atendida.
Os dois primeiros destinos serão as cidades de
Osasco e Presidente Prudente, ambas a partir do
dia 8 do próximo mês. Os
veículos permanecerão
por 15 dias em cada município.
Caso sejam detectadas
alterações no exame ou
suspeita de câncer, a paciente será encaminhada
a um serviço de referência
do SUS para fazer exames
complementares, acom-

panhamento ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.
As pacientes fora da
faixa etária preconizada
pelo Ministério da Saúde para rastreamento do
câncer de mama também
podem utilizar o serviço. Neste caso, é preciso
apresentar pedido médico, além de RG e cartão
SUS.
Os exames de mamografia são realizados de
segunda a sexta-feira, das
9h às 18h, e aos sábados,
das 9h às 13h, exceto feriados. As imagens captadas no exame são encaminhadas para o Serviço
Estadual de Diagnóstico
por Imagem, serviço da
Secretaria que emite laudos à distância, na capital.

Para contribuir com
a agilidade e qualidade
do diagnóstico, além do
mamógrafo, cada carreta
possui ultrassom, conversor de imagens analógicas
em digitais, impressoras,
antenas de satélfite, computadores,
mobiliários
e sanitários. Há equipe
multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários
administrativos e médico
ultrassonografista.

tico a diversos hospitais
estaduais.
O programa Mulheres
de Peito existe desde 2014
e as carretas já percorreram mais de 300 locais,
com itinerários preventivamente suspensos no
início da pandemia de COVID-19. No total, foram
realizadas cerca de 230
mil mamografias, 7 mil
ultrassons, 700 biópsias
e mais de 2 mil mulheres
encaminhadas para exames complementares e/
ou início do tratamento
O serviço móvel fun- oncológico em unidades
ciona em parceria com estaduais especializadas.
a Fundação Instituto de
Pesquisa e Estudo de
Agendamento telefôniDiagnóstico por Imagem co
(Fidi), responsável por
Mulheres com idade
fornecer equipamentos entre 50 e 69 anos e que
para auxílio de diagnós- estão há mais de dois anos

sem realizar mamografias
também podem marcar
os exames sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pela central
telefônica do programa.
Para agendar, basta
telefonar para 0800-7790000. O agendamento
funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.
Neste caso, os exames
não são realizados nas
carretas, e sim em um dos
cerca de 200 serviços com
mamógrafo do SUS de SP.
O call center é uma iniciativa complementar às
carretas-itinerantes, que
tem como objetivo rastrear ativamente o câncer
de mama e incentivar a
realização de exames preventivos para detecção da
doença.

Avançam as obras de melhoria na antiga vicinal Mogi
Guaçu-Itapira
De Mogi Guaçu
Mogi Guaçu e região acompanham de
perto as obras de recuperação da Rodovia
SPI-177/342, a antiga
vicinal que liga o município a Itapira. Os serviços, iniciados no dia
10 de junho, avançam
rapidamente na fase de
construção dos acostamentos. Está sendo feita ainda a instalação do
sistema de drenagem
para o escoamento de
águas pluviais em trecho da estrada.
O movimento de máquinas chama a aten-

ção e os motoristas
que trafegam pelo local enxergam de longe
os trabalhos que, neste
momento, são feitos na
divisa entre as duas cidades. Além da construção dos acostamentos,
a empresa responsável
também faz a limpeza
das áreas que margeiam
a pista em todo o trecho
até a Rodovia SP-342,
que liga Mogi Guaçu a
Espírito Santo do Pinhal.
O investimento, de
cerca de R$ 84 milhões,
foi pactuado durante visita do governador João
Doria ao município com

apoio do deputado estadual Barros Munhoz. “É
um recurso que beneficiará milhares de pessoas diariamente e que
permitirá um fluxo mais
seguro e confortável de
veículos entre as cidades”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.
Estão previstas toda
a recuperação do asfalto
nos quase 23 quilômetros de extensão da via e
implantação de trechos
com faixas adicionais,
além de nova sinalização. O prazo para a
conclusão da primeira
etapa das obras de recuperação é de 24 meses.
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Abrigo Subterrâneo é inaugurado em Mogi Mirim
Rogério Durante.
“É um momento
histórico, uma conquista para a cidade, pois
é o resgate da história
mogimiriana e, agora,
acessível a toda a população. Recentemente
reinauguramos o Museu Histórico João Teodoro Xavier, e também
houve ontem a abertura do Festimm (Festival de Inverno de Mogi
Mirim). São atrações
que popularizam o turDe Mogi Mirim
ta-feira (25) em evento ismo no município”, decom a participação do stacou o Prefeito Paulo
Durante a Revolução trio de cordas da Lyra Silva, ao parabenizar a
de 1932, Mogi Mirim Mojimiriana.
Secretaria de Cultura e
abrigou as tropas pauDenominado
de Turismo pela iniciativa.
listas no bunker às “Luiz Milano Filho”,
Para que a população
margens do Rio Mogi por iniciativa da verea- pudesse ter acesso ao
Mirim, o que acabou dora Sônia Módena, em abrigo, a restauração
por marcar a história do homenagem ao mogi- contemplou
diversos
município no cenário miriano
combatente serviços de revitalnacional. Situado na na Revolução de 32, ização interna, bem
Rodovia Nagib Chaib, o o bunker também foi como melhorias em
abrigo subterrâneo está cenário de locação do uma pequena trilha exno Bosque das Jabu- filme Karsmênia, que istente na área externa
ticabeiras, ambos in- será lançado em breve, do bosque, onde estão
augurados nesta quar- pelo autor mogimiriano plantadas 32 árvores

frutíferas. Os investimentos de aproximadamente R$ 90 mil foram
obtidos junto ao governo estadual - possível
porque o município de
tornou MIT (Município
de Interesse Turístico)
– e R$ 21 mil disponibilizados pelo COMTUR
(Conselho Municipal de
Turismo).
Para conhecer o bunker, os interessados
precisarão fazer o agendamento na Secretaria
de Cultura e Turismo
através do telefone (19)
3804-1078, já que as
visitas precisarão ter
o monitoramento dos
bombeiros.
Além do Prefeito
Paulo Silva, a cerimônia
contou com a participação da presidente
da Câmara Municipal
Sônia Módena e dos
vereadores Luzia Cristina Cortes Nogueira,
Mara Choquetta, Alexandre Cintra, Ademir

Junior.
Os secretários de
Agricultura e de Meio
Ambiente
Oberdan
Quaglio; de Relações
Institucionais
Maria
Helena Scudeler de
Barros e de Segurança
Pública Luiz Carlos Pinto, bem como o ex-deputado estadual João
Caramez, o secretário
de Turismo de Mogi
Guaçu, Luiz Cláudio
Soares de Souza e de Estiva Gerbi, Heitor Dutra
também prestigiaram o
evento coordenado pelo

secretário de Cultura
e Turismo Luiz Dalbo
junto com o turismólogo Ed Alípio.
O presidente do
COMTUR,
Sebastião
Zoli Junior; o presidente do Sincomercio, Nelson Theodoro Junior e
a presidente do Cedoch,
Carmem Lúcia Bridi
também estiveram presentes na inauguração,
além dos filhos do homenageado Hélio Milano
e Helena Lúcia Milano
acompanhado por familiares.

Cultura está com agendamento aberto para uso do Teatro
Tupec

De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Cultura está com

o agendamento aberto
para eventos no Teatro
Tupec, no Centro Cultural. Os agentes culturais

interessados na utilização do espaço podem
consultar o regulamento
pelo site www.mogiguacu.sp.gov.br, na seção
de downloads. Mais informações e dúvidas devem ser enviadas para
o e-mail sc-teatro@mogiguacu.sp.gov.br.
O Tupec (Tudo pela
Cultura) é destinado para
o abrigo de espetáculos
artísticos com prioridade
para as artes cênicas,
performáticas, circenses e músicas popular e
erudita. “E, desde que
não haja prejuízo para

a programação artística, o teatro pode sediar
conferências, palestras,
concursos, exposições,
entre outros, respeitando-se sua capacidade de
lotação, bem como os
horários acordados no
contrato de uso”, explica
o secretário de Cultura,
André Sastri.
Segundo Sastri, o pedido para utilização do
Tupec deve ser dirigido
aos responsáveis pela
pauta do teatro, com antecedência mínima de 30
dias, mediante preenchimento digital de for-

mulário de solicitação
para espetáculos e eventos que se encontra disponível no site.
“As solicitações de
agendamento devem indicar datas e períodos
que serão analisadas
pela Secretaria da Cultura, que dará prioridade
para eventos artísticos
considerando
qualificação artística da atividade dos proponentes e
participantes, formação,
fomento de público e diversidade cultural”.
Caso os interessados
queiram agendar mais

datas, é necessário, então, que seja apresentado um requerimento
para cada evento e, desta
forma, os requerimentos
serão analisados pela sua
ordem de protocolamento.
“Porém, em hipótese
alguma poderá o solicitante alterar, inserir programação ou promover
outros eventos que não
constem da solicitação
de pauta sem a prévia
autorização da pasta, sob
pena de ter seu agendamento cancelado”, ressaltou.

Ipês oferecem um belíssimo espetáculo para o pedreirenses
e seus visitantes
De Pedreira

culo em alguns pontos
da cidade para descer
Os ipês começaram com seu celular e fazer
a exibir sua beleza em uma selfie ao lado da
Pedreira e quem gosta paisagem rara.
de fotografar tem que
A correria para gaser rápido. Suas flores rantir a imagem aconficam nos galhos por tece também porque os
pouco tempo. Nos últi- galhos dos ipês ficam
mos dias foi comum ver totalmente brancos dupessoas parando o veí- rante um período mui-

to curto. As espécies de
ipês que apresentam
flores de outras cores
como a roxa e a amarela, vão de uma semana a
dez dias. Já os brancos,
somente três.
A Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio
Ambiente de Pedreira

vem realizando o plantio de mudas de ipês
em diversos pontos da
cidade. “Nosso projeto visa plantar cerca de
1.000 (mil) mudas de
ipês nas avenidas Wanderlei José Vicentini e
Antônio Serafin Petean,
entre o Jardim São Nilo
e a Praça Coronel João
Pedro, tornando-se assim mais uma atração
turística para os visi-

tantes e também para
todos os pedreirenses”,
ressalta o engenheiro
florestal José Renato
Belotto.
Ainda segundo a Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio
Ambiente, vem sendo
realizado o plantio de
vegetação nativa, substituição de pontos de descartes irregulares por
jardins, áreas verdes e

de proteção permanente
estão recebendo árvores
frutíferas, recuperação
de nascentes, além da
retirada de árvores Lucenas que são espécies
invasoras.
“Estamos
trabalhando para que
Pedreira esteja cada vez
mais bela e encantando
a todos seus moradores
e visitantes”, concluiu
o secretário municipal
Luciano Dalto Godoy.
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Escola das Artes de Jaguariúna abre matrículas
para novos alunos no próximo dia 30
- quarta-feira (1º de
setembro) – das 8h às 12h
e das 13h às 20h
- quinta-feira (2 de setembro) – das 8h às 12h e
das 13h às 17h
- sexta-feira (3 de setembro) – das 8h às 12h e
das 13h às 17h
Ainda de acordo com a
secretaria, para efetivar a
matrícula os interessados
devem trazer cópia do CarDe Jaguariúna
Cultura, as matrículas se- tão Cidadão, cópia do RG
rão realizadas na unidade ou CNH e cópia do comA Escola das Artes de da Escola das Artes do provante de residência.
Serão oferecidas mais
Jaguariúna abre, na pró- Parque Santa Maria, nos
de
1.000
vagas distribuídas
xima segunda-feira, dia seguintes dias e horários:
entre
os
cursos
de música,
30 de agosto, as matrí- segunda-feira (30 de
artes
visuais,
artes
da cena,
culas para novos alunos agosto) – das 7h às 12h e
idiomas,
pilates,
gastronodos cursos na modalidade das 13h às 20h
presencial.
- terça-feira (31 de agos- mia, capoeira e maquiaSegundo a Secretaria to) – das 8h às 12h e das gem artística. “O retorno
às atividades presenciais
Municipal de Turismo e 13h às 20h

na Escola das Artes será
gradual e, por este motivo,
todas as aulas estão sendo
programadas com número
reduzido de alunos por
turma e a obrigatoriedade
do uso de máscara. Desta forma, respeitamos o
distanciamento e os protocolos sanitários para a
Covid-19”, explica a secretária de Turismo e Cultura
de Jaguariúna, Maria das
Graças Hansen Albaran
Santos.
A secretária também
ressalta que, para que mais
pessoas tenham acesso
aos cursos oferecidos na
Escola das Artes, as matrículas são voltadas apenas
a novos alunos, e o limite
é de apenas um curso por
aluno.

MAIS SOBRE A ESCOLA DAS ARTES
A Escola das Artes de
Jaguariúna é uma das
maiores de todo o país.
Criada há mais de 10 anos
pela Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura, a
Escola das Artes realiza
um trabalho cultural com
crianças e adultos, atendendo alunos de todas
as idades, com oficinas
variadas que auxiliam no
desenvolvimento artístico
e educacional da cidade.
Em 2019, a Escola das
Artes conquistou o segundo lugar do prêmio de
“Boas Práticas de Gestão”
no 2º Congresso Nacional
de Prefeitos.

Confira os cursos oferecidos:
Artes Digitais; Artes
Plásticas; Artesanato; Ateliê de Artes; Ballet; Bateria;
Capoeira; Cinema; Contrabaixo; Canto Coral; Cordas
– Violino e Violoncelo;
Dança Contemporânea;
Dança de rua; Dança de
salão; Dança do ventre;
Desenho; DJ; Espanhol;
Fotografia; Gastronomia;
Guitarra; Inglês; Jazz Dance; Maquiagem Artística;
Matrizes Africanas; Musicalização; Percussão;
Piano; Pilates; Sanfona;
Sapateado; Sopros – Saxofone, Flauta e Clarinete;
Teatro; Teatro Musical;
Teclado; Técnica Vocal;
Viola Caipira; Violão.

Bazar de Trabalhos Manuais da Padroeira Santa Maria
em Jaguariúna
De Jaguariúna

uariúna.
Os trabalhos comercialO bazar da padroeira é izados são doados pelas
realizado em Jaguariúna pessoas da comunidade e
há mais de 70 anos. Pela Lei também confeccionados
Municipal n. 1950/2009 o pelos integrantes do Movevento passou a fazer par- imento Vida Ascendente,
te do calendário turístico que partilham seus dons e
do município. O bazar é conhecimento adquiridos
um dos atrativos da Festa no grupo, formando uma
da Padroeira Santa Maria rede solidária de relacioe do aniversário de Jag- namentos saudáveis.

Os visitantes encontrarão no espaço, toalhas
de mesa, banho e rosto;
guardanapos; sacolas; tapetes; aventais; almofadas;
porta assadeira; caminhos
de mesa; porta talheres;
colcha de retalhos; peças
para bebê; toalhas de
bandeja; jogo americano
cachecóis, toucas e outros.
São peças confecciona-

das em crochê, tricô, bordados variados, pintura,
costura artesanal e outras
artes.
O bazar estará aberto
ao público de 01 a 15 de
setembro, de segunda a
sexta feira das 9 às 16 h e
de sábado das 9 às 13 h, no
salão da Igreja Centenária
na Praça Umbelina Bueno
-Centro - Jaguariúna.

Beneficiados pela Lei Aldir Blanc em Pedreira
participam de reunião
De Pedreira
A Secretaria Municipal de Cultura convocou
para uma reunião na última terça-feira, dia 24
de agosto, todos os beneficiados que receberam
recursos provenientes da
Lei Aldir Blanc no Município.
Na pauta foram dis-

cutidos temas como: Regras para realização das
contrapartidas voluntarias e prestações de contas. Todos os beneficiados
foram convocados através
de e-mail e pelo Diário
Oficial do Município.
Caso você tenha recebido o recurso e não tenha
participado da reunião,
entre em contato com a

Secretaria Municipal de
Cultura pelo telefone: (19)
3893-4159 e agende seu
atendimento com a equipe responsável. É imprescindível a sua presença.
“Nosso objetivo é sistematizar o oferecimento
das contrapartidas e instruir os beneficiados sobre os trâmites da Lei”,
salientou na oportuni-

dade João Paulo Nascimento, Secretário de Cultura de Pedreira.
Segundo a Secretaria
Especial da Cultura do
Ministério do Turismo,
todas as contrapartidas
devem ser realizadas até
31 de dezembro de 2021,
e as mesmas devem ser
registradas na plataforma
+Brasil.

Cultura de Jaguariúna divulga a
programação cultural da semana no
Teatro Municipal
De Jaguariúna

começa nesta quinta-feira
(26), com Sonic: o Filme,
A Secretaria de Turis- às 19h30. Na sexta-feira
mo e Cultura da Prefeitu- (27), será a vez do filme
ra de Jaguariúna divulgou Velozes e Furiosos 8,
a programação cultur- também às 19h30.
al no Teatro Municipal
Já no sábado (28), o
Dona Zenaide para esta destaque é o worshop “Insemana. A programação terpretação para Canção

no Teatro Musical”, com
André Checchia, às 14h.
Para encerrar a semana,
no domingo (29), show
com Mosaico Brasileiro,
às 19h30.
Não é mais necessário
trazer a doação de um litro de leite. Basta retirar

o ingresso gratuitamente
na bilheteria do Teatro
Municipal, no dia da
apresentação, com uma
hora de antecedência,
exceto para o workshop,
que é necessário fazer inscrição pelo telefone (19)
3867-4223.

Secretário de Cultura João Paulo Nascimento esteve
reunido com o deputado estadual Edmir Chedid
De Pedreira
Na terça-feira, 24
de agosto, o secretário
municipal de Cultura
de Pedreira, João Paulo Nascimento, esteve

reunido com o deputado estadual Edmir Chedid, em seu gabinete na
Assembleia Legislativa
de São Paulo.
Na ocasião João
Paulo Nascimento en-

tregou ao deputado
Chedid, ofício da Prefeitura de Pedreira,
solicitando
recursos
para serem investidos
nas obras de reforma
do Teatro Municipal.

“Estamos
empenhados em entregar o Teatro Municipal com as
melhores condições de
atendimento ao público e aos artistas. Para
isso, além do nosso

orçamento,
estamos
buscando a ajuda do
deputado Edmir Chedid, que se mostrou
muito solícito ao setor
cultural, para viabilizar
aquisições e serviços

importantes para esta
obra de grande relevância em nosso Município e tão esperada
pelos nossos artistas”,
ressaltou o Secretário
de Cultura de Pedreira.
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Amparo: parlamentar libera R$ 300 mil aos Bombeiros e
à prefeitura

as atividades realizadas
pela prefeitura em benePara ampliar o aten- fício da comunidade, o
dimento prestado pelo deputado Edmir Chedid
Corpo de Bombeiros e (DEM) garantiu o repasDa Redação

se de mais R$ 300 mil
para Amparo. Os investimentos destinados ao
município são resultado
de uma emenda voluntária do parlamentar para
o orçamento do governo
estadual.
De acordo com Edmir
Chedid, do valor total
obtido junto ao governo
estadual, R$ 200 mil foram repassados para o
Corpo de Bombeiros e R$
100 mil à administração
municipal. “Estes valores
contemplam as reivindicações dos representantes
políticos locais e também
dos membros de organizações sociais que atuam

diretamente em defesa de
Amparo”, disse.
Edmir Chedid afirmou
que a intenção do trabalho realizado pelo município é justamente apoiar
projetos desempenhados
em benefício da população. “Nossas atividades
junto ao governo estadual visam amparar todos
os órgãos públicos, ainda
mais neste importante
momento de retomada
das atividades econômicas obtida com o avanço
da vacinação”, completou.
Além dos recursos ao
Corpo de Bombeiros e à
prefeitura, o parlamentar

foi ainda o responsável
pela implantação do Poupatempo e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), referência
no atendimento gratuito
em saúde pública. “Apesar das conquistas, sigo
defendendo todos os interesses da nossa comunidade junto ao governo estadual”, finalizou Edmir
Chedid.
Emendas
Edmir Chedid garantiu
ainda o repasse de recursos financeiros, por meio
de emendas voluntárias
ao orçamento, às prefeituras de Águas de Lin-

doia, Atibaia, Bragança
Paulista, Bom Jesus dos
Perdões, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Nazaré Paulista, Joanópolis, Lindoia,
Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, Morungaba.
Também foram contempladas as prefeituras
de Pedreira, Pinhalzinho,
Santo Antônio de Posse, Socorro, Tuiuti, Serra
Negra e Vargem. “A finalidade é garantir que o
recurso contemple principalmente as atividades desempenhadas em
benefício dos que mais
precisam de apoio e atenção”, complementou o
parlamentar.

Águas de Holambra executa melhorias em Estação
Elevatória de Água
De Holambra
A
concessionária
Águas de Holambra executou, no último fim de
semana, por meio da área
de Operações e Serviços,
melhorias na Estação Elevatória de Água Tratada responsável pelo
bombeamento de água
dos reservatórios do
sistema Morumbi. Com

o trabalho realizado,
foram beneficiados os
bairros Vila de Holanda, Nova Holanda, Vila
Nova, Imigrantes e Van
Den Broek.
De acordo com o coordenador de Operações
e Serviços da Águas de
Holambra, Alan Pedra,
os trabalhos ocorreram
na madrugada de sábado
(21) para domingo (22).

“Optamos por trabalhar
de madrugada para mitigar os problemas com
abastecimento da referida região durante as intervenções”, disse Alan.
Durante o projeto,
foram contempladas as
seguintes etapas: Estudo
e levantamento das informações operacionais
da unidade; Confecção
de novo rotor para as

bombas; Execução de
novo barrilete e sucção
com diâmetro de 150
mm.
“Após as melhorias,
conseguimos um ganho
de eficiência dos conjuntos moto bombas, aumento de vazão, trazendo
segurança operacional
para unidade além de redução nos indicadores de
energia”, afirmou Alan.

Servidores da Prefeitura de Artur Nogueira se unem
para apoiar combate à violência contra a mulher

De Artur Nogueira
Durante o mês de
agosto, a Prefeitura de
Artur Nogueira, por meio
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, tem realizado inúmeras ações em apoio ao
combate à violência contra a mulher, como blitz
educativas, encontros virtuais, entrevistas, materi-

assunto ganhou adesão
dos moradores que também buscaram as redes
sociais para disseminar a
relevante temática.
Com o objetivo de
chamar atenção para a
campanha, houve um
incentivo para todos usassem uma peça de roupa ou um adereço na cor
lilás, que relembrasse o
movimento, criado em
ais impressos, entre out- referência à sanção da Lei
ros. Nesta quarta-feira Maria da Penha (Lei Fed(25), o conhecido Agosto eral nº 11.340/ 2006), asLilás foi novamente pau- sinada no dia 7 de agosto
ta do Poder Executivo.
e que completa 15 anos
Dessa vez, dezenas de em 2021.
funcionários se uniram
e vestiram a camisa em
EM BRIGA DE MARIdefesa à causa social e DO E MULHER, META
dispararam mensagens A COLHER!
de conscientização pelas
A denúncia pode ser
redes sociais. Os servi- realizada através da deldores afirmaram que o egacia do município,

na guarda municipal
pelos telefones fixos:
3877-1823
(também
WhatsApp) ou 153, ou através dos disque 180 que
é um serviço de utilidade
pública essencial para o
enfrentamento à violência contra a mulher. Além
de receber denúncias
de violações contra as
mulheres, a central encaminha o conteúdo dos
relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos.
O serviço também tem
a atribuição de orientar
mulheres em situação
de violência, direcionando-as para os serviços
especializados da rede
de atendimento. No ligue
180, ainda é possível se
informar sobre os direitos da mulher, a legislação

vigente sobre o tema e a
rede de atendimento e
acolhimento de mulheres
em situação de vulnerabilidade.
Mesmo que a vítima não registre Boletim de Ocorrência contra o agressor, vizinhos,
amigos, parentes ou desconhecidos também podem utilizar os canais ou
ir a uma delegacia para
denunciar uma agressão
que tenham presenciado.
O autor da denúncia pode
ser ainda o Ministério Público.
Artur Nogueira também conta com o aplicativo Guardião da Mulher, onde o Botão de
Pânico é disponibilizado
para todas as moradoras
nogueirenses em situação
de vulnerabilidade. O

botão deverá ser acionado caso ela perceba uma
agressão iminente, seja
ela de qualquer forma,
especialmente física ou
sexual.
Vale lembrar que
quando o botão for acionado, a viatura do patrulhamento Guardião da
Mulher será enviada automática e rapidamente
para o local onde foi emitido o sinal do celular em
georreferenciamento. O
socorro ganha agilidade
ao pular a etapa de triagem pela qual passam as
ligações que são feitas pelos telefones 190 e 153.
As interessadas em
baixar o aplicativo devem se dirigir à Guarda
Municipal, localizada na
rua Primeiro de Janeiro,
1674.

Prefeitura moderniza sistema de divulgação das
vagas do PAT
De Itapira
A Prefeitura implantou
nesta quarta-feira, 25, o
novo sistema de divulgação de vagas disponíveis
no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de
Itapira. Desenvolvido pelo

Departamento de Tecnologia da Informação e pelo
Departamento de Comunicação Social, o sistema é
dinâmico e permite atualizações diárias de inserção
e exclusão de oportunidades de emprego.
Com
acesso
pelo

próprio site da Prefeitura,
no ícone Vagas do PAT,
a nova plataforma mostra o número de vagas
disponíveis e também as
exigências de cada cargo,
conforme solicitado pelas empresas. No site, o
usuário também tem as

informações de como se
candidatar para cada uma
delas.
De acordo com Magda
Letícia de Oliveira Jamarino, responsável pelo PAT
de Itapira, o novo sistema beneficia todos que
estão em busca de uma

recolocação no mercado e
também as empresas parceiras. “Com mais informações a respeito de cada
vaga, fica mais fácil para
as pessoas verificarem
para qual delas seu perfil
é mais adequado. Da mesma forma, as empresas

poderão detalhar mais as
exigências e também facilitar o seu processo seletivo”, disse. “Nosso maior
objetivo é promover o encontro de quem procura
um emprego e com quem
tem uma vaga para oferecer”, completou.
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Novos secretários de Saúde e Educação assumem
cargos na próxima segunda-feira
De Mogi Guaçu
Duas Secretarias Municipais de Mogi Guaçu
terão novos titulares a
partir da próxima segunda-feira, dia 30 de
agosto. Os secretários
de Saúde, Dr. Guilherme
Barbosa, e de Educação,
Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato, anuncia-

ram essa semana a saída
de seus respectivos cargos em função de compromissos particulares
de ordem pessoal e profissional. Assume a pasta
da Saúde o enfermeiro e
superintendente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR),
Gildo Martinho de Araújo. A Educação deverá ser

ocupada pelo professor e
pedagogo Paulo Alexandre Paliari.
“São novidades em
áreas importantes da
administração e que darão sequência ao bom
trabalho desempenhado pela equipe ao longo
dos últimos oito meses”,
destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Compre-

endemos a situação e os
projetos dos secretários
que estavam conosco e
torcemos para que sejam bem-sucedidos nos
novos desafios. Somos
muito gratos pela contribuição deixada nesse
período”.
O novo secretário de
Saúde, Gildo Martinho,
acumula em seu currícu-

lo 30 anos de experiência
na área, docência em cursos de graduação e pósgraduação e passagens
na direção hospitalar em
Itapira e na Santa Casa,
além da superintendência do HMTR, que será
ocupada agora, interinamente, pela enfermeira
Ângela Ferrari, pós-graduada em administração

hospitalar.
Paulo Paliari, por sua
vez, chega à Educação
com graduação em Letras e Pedagogia, pósgraduação em Psicopedagogia Institucional e
experiências como professor de educação básica e supervisor de ensino da rede municipal de
Mogi Guaçu.

Bombeiros pedem colaboração da população para
conter focos de incêndio
De Mogi Mirim
As
equipes
de
bombeiros e Defesa Civil
de Mogi Mirim estão trabalhando dobrado nos
últimos dias. A estiagem
tem demandado atenção
total das equipes que,
por sua vez, pedem a colaboração da população
para evitar prejuízos
ambientais.
Somente no últi-

mo final de semana, 20
ocorrências de incêndio foram atendidas pelos bombeiros de Mogi
Mirim. “Ninguém ficou
sem atendimento. As
equipes estão se desdobrando para eliminar os
focos de incêndio que
atingem a nossa região.
Mas, o trabalho é árduo
e a população precisa colaborar não atendo fogo em terrenos e

denunciando
aqueles
que insistem na prática
deste, que é um crime
ambiental”, ressaltou o
secretário de Segurança
Pública, Luiz Carlos Pinto.
Para pedir socorro ou
denunciar casos de incêndio, o cidadão deve
ligar no 199 (Defesa Civil) ou no telefone fixo
dos bombeiros municipais: (19) 3862-9474.

Vereadores destinam R$ 300 mil do orçamento da
Câmara para o AME
De Mogi Mirim

ao Poder Executivo. Na
prática, os vereadores perA Câmara Municipal mitiram que uma fração do
de Mogi Mirim aprovou, orçamento do Legislativo
em sessão realizada na Municipal, no exercício de
segunda-feira (16), a au- 2021, seja disponibilizado
torização para antecipar a para a Prefeitura, a fim de
devolução do duodécimo auxiliar nas ações de com-

bate aos desdobramentos
da pandemia, mais especificamente no que tange
o pagamento da 3ª parcela
do AME (Auxílio Emergencial Municipal).
A iniciativa foi liderada
pelos vereadores Mara

Choquetta, Tiago Costa
e João Victor Gasparini
e contou com o apoio da
presidente da Câmara Municipal, vereadora Sônia
Módena – já que ela colocou a proposta na pauta de
votação para agilizar o en-

vio de recursos – e apoiada, por unanimidade pelos
parlamentares, permitiu
a transferência de R$ 300
mil, repassados ao município na quinta-feira (19).
As questões econômicas
trazidas pela pandemia, só

puderam ser amenizadas,
graças a parceria entre a
Prefeitura que destinou
recursos para as duas primeiras parcelas do AME,
e a Câmara que destinou
os recursos para a terceira
parcela do AME.

Consultório da Esperança encerra ciclo com mais de
17 mil atendimentos

De Mogi Guaçu

dependências da Escola Municipal Maria Diva
O atendimento no Franco de Oliveira, no
Consultório da Esper- Jardim Rosa Cruz, foi enança, instalado desde cerrado nesta terça-feira,
o dia 30 de março nas 24 de agosto. A unidade,

desativada em função
da diminuição de casos
positivos da doença e do
retorno das atividades
presenciais em escolas de
Mogi Guaçu.
Desde sua abertura,
o Consultório da Esperança atuou como uma
clínica especial destinada
exclusivamente a pessoas
com síndromes gripais ou
respiratórias. Balanço da
Secretaria Municipal de
Saúde mostra que 17.423
atendimentos foram realizados até o final da tarde
desta segunda-feira (23).
Desse total, 3.648 pacientes passaram por
consulta primária e outcriada em caráter excep- ros 4.619 realizaram a cocional para oferecer as- leta de exame que detecta
sistência a pacientes com a Covid-19, o SWAB Nasintomas da Covid-19 sofaríngeo. No local, os
durante o período mais moradores puderam tamcrítico da pandemia, será bém aferir a pressão arte-

rial: 5.416 atendimentos.
“Tenho o Consultório
da Esperança como um
filho. Iniciamos os atendimentos em um momento
crítico da pandemia com
o objetivo de centralizar
e dar mais qualidade à
assistência oferecida aos
pacientes. Ficamos muito
felizes com os resultados
e com a oportunidade de
fechar esse ciclo numa
hora de mais otimismo
e redução de casos. Mas,
claro, ainda manteremos
nossa rede focada nos
trabalhos de prevenção
à doença”, destacou o
secretário municipal de
Saúde, Dr. Guilherme
Barbosa.
Em quase quatro
meses de trabalho, a
unidade especial reuniu serviços de consulta médica especializada,

com dispensação de centenas de medicamentos
sob prescrição, estrutura
para realização de exames para diagnóstico do
coronavírus e equipes de
acompanhamento regular dos homens e mulheres que testaram positivo para a doença.
Com o encerramento das atividades do
Consultório, a escola do
Jardim Rosa Cruz será
preparada e sanitizada
para o retorno gradual e
seguro dos alunos às aulas presenciais. Os alunos
continuarão realizando
as aulas de forma remota
pelos próximos dias.
O Hospital Municipal
Dr. Tabajara Ramos continua sendo a unidade
de referência para atendimento exclusivo dos
casos de Covid-19.

Projeto de exercícios físicos para pacientes com
sequelas da Covid-19 será desenvolvido
De Mogi Guaçu

geral que o contágio pelo
novo coronavírus comA Secretaria de Es- promete todo o organisporte e Lazer inicia na mo do ser humano. Por
próxima
quarta-feira, isso, a importância da redia 1º de setembro, o abilitação do paciente. “O
Programa RecuperAção pulmão é um dos princiSuperando a Covid-19, pais órgãos danificados,
projeto desenvolvido em mas o indivíduo também
parceria com a Secretar- tem perda de massa musia de Saúde, para pessoas cular, de força, de coorque ficaram com algu- denação e da sua capacima sequela da doença. dade cardiorrespiratória,
O objetivo é reabilitar a entre outras dificuldades.
capacidade física, mus- É muito comum a ocorcular, respiratória e psi- rência de falta de ar ao
cológica dos pacientes.
mínimo esforço realÉ de conhecimento izado, bem como a difi-

culdade de manter suas
habilidades
motoras”,
explicou o secretário de
Esporte e Lazer, Raphael
de Godoy Locatelli.
As atividades físicas
serão realizadas duas
vezes por semana com o
tempo de até 40 minutos. “Elas acontecerão
nos centros esportivos
do município e serão supervisionadas por profissionais especializados de
educação física que atuam na pasta”.
Triagem

Os pacientes terão
acesso ao projeto a partir de levantamento de
dados apresentados pelas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e Unidades
de Saúde da Família
(USF) e encaminhados
para Secretaria de Esporte e Lazer.
“Nele serão determinadas as atividades específicas, objetivos a serem
atingidos e plano futuro
para alta. Quando receber alta, os indivíduos
deverão ser reencaminhados novamente às uni-

dades de saúde e, a partir
disso, serem encaminhados aos programas de
atividade física”.
Para participar do
programa as pessoas devem se enquadrar em
alguns requisitos, como,
por exemplo, ter capacidade de locomover-se
livremente, sem auxílio
de muletas, cadeiras de
rodas ou outros dispositivos.
“Também será preciso
apresentar diagnóstico
comprovando o contágio
pela Covid-19, carta do

médico liberando para
praticar atividades físicas, descartando a possibilidade de o indivíduo
ainda poder estar transmitindo a doença e ser
maior de 18 anos”, comentou o coordenador
do projeto, Rafael Cipolli.
Preenchidos os critérios de inclusão, os interessados devem procurar
a Secretaria de Esporte e
Lazer, localizada na Rua
Cristóvão Colombo, 800,
na Vila Paraíso. Mais informações pelo telefone
(19) 3811.87 90.
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Aprovado Projeto de Lei que determina atendimento
prioritário a pessoas com fibromialgia em Holambra

De Holambra
A Câmara Municipal
da Estância Turística de
Holambra aprovou por
unanimidade, na última Sessão Ordinária,
realizada no dia 23 de
agosto, o projeto de lei
que dispõe sobre o atendimento preferencial às
pessoas com fibromialgia. Ainda em pauta
foram apresentadas cin-

co indicações legislativas.
O Projeto de Lei n.º
022/2021, de autoria
do vereador Fabiano
Soares, visa incluir às
pessoas com fibromialgia no rol de atendimento preferencial dos estabelecimentos públicos e
privados do município.
Também foi aprovada
a Emenda Aditiva n.º 01
que estabelece o direito

dos portadores desta
doença de utilizarem as
vagas de estacionamento reservadas para deficientes.
Na tribuna, Fabiano Soares agradeceu o
apoio dos demais e a
sugestão do vereador
Eduardo da Silva, o
Pernambuco, em complementar o benefício
através da Emenda Aditiva. De acordo com a
justificativa da propositura, a iniciativa visa
atender a demanda de
parte da população que
é acometida pela fibromialgia, doença crônica
que causa imensas dores
e transtornos aos seus
pacientes, o atendimento prioritário aos portadores dessa enfermidade
tem como objetivo mini-

mizar o este sofrimento.
O Projeto de Lei segue para o Executivo, se
sancionado a identificação dos beneficiários
se dará mediante a apresentação de carteira que
comprove a condição do
portador da enfermidade ou através de laudo
emitido por profissional
médico habilitado que
comprove a condição.

André Auto Elétrica, no
centro da cidade.
Enquanto o vereador
Oriovaldo
Venturini
pediu a adequada manutenção dos postes de
luz instalados na rodovia
SP-107, ao lado da cerca
do recinto da Expoflora,
pois se encontram enferrujados, inclinados,
sujos e necessitam de
pintura. Além de indicar a colocação de grade
Indicações Legislati- e guard rail de proteção
vas
na boca de lobo existente
Durante a sessão próximo ao Restaurante
foram apresentadas cin- Old Dutch, na Estrada
co medidas de interes- Municipal Benedito Barse público. O vereador bosa (HBR-040).
Mario Luiz Sitta, Sitta
Implantação
de
da Fanfarra, solicitou políticas públicas voltaestudos para instalação das à saúde, à proteção,
de redutor de velocidade à defesa e ao bem-esna Rua Primulas, próxi- tar animal, e a criação
mo ao estabelecimento do Departamento de

Bem-Estar Animal, vinculado à Diretoria de
Meio Ambiente foi o pedido do vereador Fabiano Soares.
Já o vereador Jesus
Aparecido de Souza, Jesus da Farmácia, solicitou projeto para instalação de rede de esgoto
e tratamento dos detritos oriundos do esgoto
domiciliar no bairro Pinhalzinho.
A próxima sessão está
marcada para o dia 08
de setembro, a partir
das 19h, no plenário do
Legislativo. A população
também poderá acompanhar os trabalhos através da transmissão
online e ao vivo nos canais de comunicação da
Câmara Municipal de
Holambra.

Hospital Veterinário abre inscrições para Campanha de
Castração de cães e gatos em Indaiatuba e Jaguariúna
Da Redação

alunos e professores do
curso.
O curso de Medici“Com
valores
na Veterinária do Grupo acessíveis, a iniciativa é
UniEduK está com vagas um tradicional projeto
abertas para a campanha social que envolve os esde castração de cães e tudantes de todos os segatos, nos Hospitais-es- mestres, comprovando o
colas da instituição. Em DNA do Grupo UniEduK
Jaguariúna
(UniFAJ), em oferecer ensino na
as inscrições podem ser prática desde o primeiro
feitas no link. Já em In- dia de aula”, explica o
daiatuba, os interessados Diretor do curso de Medeverão se cadastrar no dicina Veterinária, prof.
link .
Silvio Piotto. Somente
Após preenchimen- no primeiro semestre,
to do formulário, o tu- foram realizadas mais
tor será procurado por de 120 castrações, envolprofissionais dos Hos- vendo um público de 650
pitais Veterinários para alunos.
agendamento de consulAlém da comunidade
ta pré-operatória, para em geral, a Campanha
verificar se o animal está atende animais encaminapto a realizar a cirurgia, hados pela Unidade de
que será conduzida por Vigilância e Zoonoses

(UVZ) do Departamento
de Zoonoses e Bem-estar
Animal da Secretaria de
Saúde de Jaguariúna. Em
média, o tempo de espera
para a castração é de dois
meses.
Considerado um dos
melhores do país, os hospitais-escola do Grupo
UniEduK são os únicos
da Região Metropolitana
de Campinas com atendimento 24 horas para
pequenos e grandes animais e servem de campo
de estágio e aulas para
os alunos do curso de
Medicina
Veterinária
das Universidades, sempre supervisionados por
médicos veterinários e
professores.
Os hospitais contam
com infraestrutura de

qualidade, funcionamento 24 horas consultas
clínicas, consultas com
especialistas (cardiologia,
oftalmologia, ortopedia,
dermatologia e clínica de
silvestres), exames laboratoriais e de imagem,
fisioterapia com os mais
modernos equipamentos do mercado, incluindo hidro esteira, internação para cães, gatos,
equinos e ruminantes e
um grande diferencial
que é a internação com
isolamento para doenças
infecto contagiosas.
São realizados exames complementares
como, por exemplo, raio
x e ultrassonografia, endoscopia, além de exames laboratoriais (sangue,
fezes, urina). Em breve os

hospitais contarão com
tomografia computadorizada.
Os alunos e os docentes atuam na rotina
ambulatorial, realizando consultas, indicação e
aplicação de tratamentos
e todas as atividades da
rotina de um hospital veterinário.
Os Hospitais atendem
urgências e emergências. Para consultas, é
necessário apenas realizar o agendamento.
São oferecidos atendimentos com médicos veterinários especialistas em
grandes e pequenos animais, felinos, silvestres,
ortopedia, dermatologia,
fisioterapia, cardiologia,
ultrassonografia e radiografia. O Hospital-Es-

cola Veterinário UniEduK é privado e as formas
de pagamento são: (tirar)
cheque e cartão de crédito ou débito.
Serviço
Hospital Veterinário
UniEduK Jaguariúna
Endereço: Rod. Gov.
Dr. Adhemar Pereira de
Barros, km 127 - Tanquinho Velho
Inscrições:
https://
forms.gle/YNbXYNS1CeopcCGD6
Hospital Veterinário
UniEduK Indaiatuba
Endereço:
Fazenda-Espírito Santo - Rod.
João Ceccon, Km 4 - Jd.
Altos do Bela Vista
Inscrições:
https://
forms.gle/qjUUko9BotcU7KyW7

Semana que vem tem doação de
sangue em Amparo. Sua doação pode
salvar vidas!
De Amparo

um projeto do Hemocentro da Unicamp em
Na próxima terça-fei- parceria com prefeira, dia 31 de agosto, a turas de toda a região
equipe do serviço so- para um mutirão de
cial da saúde do CTA doação de sangue. A
- Centro de Testagem doação de sangue é
e Aconselhamento e a um ato voluntário que
Associação dos Vicenti- pode ajudar a salvar
nos, em parceria com a muitas vidas. Em cada
equipe do Hemocentro doação, uma pessoa
da Unicamp, realizarão doa, no máximo, 450
o Dia D da Doação de ml de sangue e essa
Sangue em Amparo.
doação pode salvar a
O Dia D faz parte de vida de até quatro pes-

soas. Vale destacar que,
em cerca de um dia, o
organismo já repõe a
quantidade de sangue
que foi retirada na doação.
A coleta do sangue
dura em torno de 15 a
20 minutos. Para doar
sangue, a pessoa deve
ter entre 18 e 69 anos,
pesar mais de 50kg, estar descansado e não
estar em jejum. Todas as outras dúvidas

e questões sobre a doação de sangue podem
ser encontradas no
site do Hemocentro da
Unicamp https://www.
hemocentro.unicamp.
br/.../duvidas-mais.../
Se você tiver tomado a vacina contra
a Covid-19 recentemente, fique atento aos
prazos para a doação:
Coronavac - 2 dias er ou Janssen - 7 dias ato de solidariedade e
após cada dose.
após cada dose.
pode salvar vidas. Faça
Doar sangue é um sua parte!
Astrazeneca,
Pfiz-

Pedreira inicia nesta terça-feira, 24, a imunização contra a
COVID-19 de jovens com 16 e 17 anos sem comorbidades
De Pedreira

Pfizer. “Os jovens estão
sendo imunizados com a
A
Secretaria
de vacina da Pfizer, pois é a
Saúde da Prefeitura de única liberada para pesPedreira começou nes- soas nesta faixa etária
ta terça-feira, 24 de pela Agência Nacional
agosto, a vacinação de de Vigilância Sanitária”,
jovens com idade entre destaca a secretária de
16 e 17 anos, sem co- Saúde de Pedreira Ana
morbidades, contra a Lúcia Nieri Goulart.
COVID-19.
Os Postos de Saúde
Segundo informou o de Pedreira estão apliDepartamento de Vig- cando as vacinas conilância Epidemiológica, tra a COVID-19 das 8h
o Departamento Re- às 16h, somente com
gional de Saúde enviou agendamento, e das 16h
ao município nesta se- às 19h, não é necessário
gunda-feira, 23 de agos- agendar, basta apresento, 346 doses da vacina tar o RG, CPF e Com-

provante de Residência, nos três pólos
disponíveis de segunda
a sexta-feira: Posto de
Saúde da Vila Canesso
(Rua Felipe Lazarini –
Vila Canesso); Posto de
Saúde da Santa Clara
(Rua Guerino Peron –
Jardim Santa Clara);
Posto de Saúde Águas de
Março (Rua José Aparecido Moretto – Jardim
Marajoara e Distrito Industrial); Central Municipal de Saúde (Rua
Miguel Sarkis – Parque
Industrial).
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Mogi Mirim promove reunião sobre retomada das
atividades esportivas na Baixa Mogiana

Nesta semana, a
Secretaria de Esporte Juventude e Lazer
(Sejel) de Mogi Mirim
promoveu
encontros

importantes dentro do
plano de retomada das
atividades presenciais.
Na quarta-feira (18),
estiveram reunidos o

secretário de Esporte,
Wilians Mendes, o assessor da Sejel, Lucas
Valério, a coordenadora da Vigilância em
Saúde, Vivian Delalibera e o gerente administrativo da Secretaria
de Saúde, Pedro José
Gonçalves.
Na pauta, o planejamento produzido pelo
Esporte e a adequação ao cenário atual de
combate à pandemia de
Covid-19, sobretudo, a
respeito das diretrizes
legais e protocolares
para a volta das atividades.
Já na quinta-fei-

ra (19), uma reunião
promovida pela Sejel
trouxe a Mogi Mirim
secretários e membros
da equipe técnica do
Esporte de Mogi Guaçu, Estiva Gerbi e Itapira. O encontro ocorreu
na Estação Educação e
cada cidade apresentou
o panorama atual e os
planos para a volta das
atividades.
Deste
encontro,
além do conhecimento
integrado a respeito de
execuções peculiares a
cada cidade, ações em
conjunto serão adotadas. Isto devido à forte
conexão entre os muní-

cipios, inclusive, com
atletas que atuam, por
lazer ou competição,
em mais de uma cidade. Também foi dado
início a discussões que
podem levar à promoção de eventos entre as
secretarias.
Seguindo o planejamento, nos próximos
dias, cada secretaria
dará início a publicações a respeito da retomada de suas atividades, incluindo projetos
promovidos de forma
própria ou através de
parcerias, do retorno
dos esportes coletivos,
de competições pró-

prias e externas e, principalmente, sobre os
protocolos a serem exigidos aos envolvidos.
Além de Mendes e
Valério, pela Sejel, e
Vivian, pela Secretaria
de Saúde, estiveram
no encontro, por Mogi
Guaçu, Raphael Locatelli (secretário) e Paulo Cesar Moreira (secretário adjunto); por
Itapira, Flávio Boretti
(secretário) e Flávio Figueiredo (diretor) e por
Estiva Gerbi, Salomão
Gomes da Silva Junior
(secretário) e Itagiba
Barbosa Viana Junior
(técnico desportivo).

Secretaria de Esporte e Lazer fará levantamento
de demanda para 2021/2022
De Mogi Guaçu
A partir do dia 1º de
setembro, a Secretaria
Municipal de Esporte
e Lazer iniciará um levantamento para saber
qual será a demanda
para as modalidades
oferecidas pela pasta em
2021/2022. Por conta da
pandemia da Covid-19,
as atividades esportivas

foram suspensas, mas
serão retomadas.
Para saber qual será
a demanda, a Secretaria
de Esporte irá promover
o credenciamento dos
interessados no projeto
Formando Campeões.
No formulário que será
disponibilizado, a partir da próxima semana,
no portal da Prefeitura
(www.mogiguacu.sp.

gov.br), o interessado
conhecerá as modalidades esportivas disponíveis.
No formulário, o interessado informará seus
dados pessoas e quais
são a primeira e a segunda opções de modalidade. São 18 modalidades
em 10 praças esportivas e o participante poderá informar qual é o

local mais próximo de
sua residência. As modalidades
disponíveis
são: atletismo, atletismo
paralímpico,
basquete, baseball, futebol de
campo, futebol americano, futsal, ginástica
rítmica, jiu-jitsu, judô,
karatê, kendo, natação,
taekwondo, tênis de
mesa, tênis, voleibol e
xadrez/damas.

“Queremos saber qual
será essa demanda para
podermos iniciar o planejamento de um plano
de atendimento. Nossa
ideia é retomar as atividades assim que possível”, comentou Raphael
de Godoy Locatelli, secretário municipal de
Esporte e Lazer.
O formulário é destinado para crianças e

adolescente com idade
entre 5 e 18 anos. Além
da internet, o credenciamento também poderá
ser feito pelo telefone da
Secretaria, no número
(19) 3811-8790, e-mail
(sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br) ou na sede
da pasta que fica localizada na Rua Cristóvão
Colombo, nº 800, na
Vila Paraíso.

Esporte programa retomada de modalidades
coletivas em campos e quadras
De Mogi Guaçu
A Secretaria de Esporte e Lazer iniciou
nesta quarta-feira, 25 de
agosto, a reintegração
das atividades coletivas
nos centros esportivos
de Mogi Guaçu, seguindo todas as medidas de
segurança no combate à
pandemia da Covid-19
para um retorno consciente. A ação é desenvolvida em conjunto
com as Secretarias de
Esporte de Mogi Mirim

e Estiva Gerbi.
“As modalidades coletivas estavam proibidas desde março de
2020 por conta do início
da pandemia do novo
coronavírus e retornam
após o ingresso do Estado na fase Retomada Segura do Plano São Paulo, inclusive, seguindo as
normas estaduais continua proibida a presença
de público e torcida em
todas as praças esportivas”, comentou o secretário de Esporte e Lazer,

Raphael de Godoy Locatelli.
No entanto, o titular da pasta destaca que
apesar das práticas coletivas já estarem sendo
permitidas, é necessário
o agendamento dos espaços para a realização
de jogos e amistosos
em campos de futebol
ou quadras. Os agendamentos para a utilização
dos campos serão feitos
após o dia 20 de setembro, enquanto, para o
uso de quadras depois

do dia 4 de outubro.
“As autorizações serão concedidas mediante
assinatura dos responsáveis pelas solicitações de
que os protocolos exigidos em resolução serão
respeitados”, ressaltou o
secretário.
Segundo Locatelli, a
data de 20 de setembro
respeita o planejamento
da Secretaria de Esporte e Lazer para uma retomada segura. “Os in- será exigido dos usuá- de vacinação da Secretáteressados terão tempo rios estarem vacinados, ria Municipal de Saúde”,
de se organizarem, pois conforme o calendário finalizou.

Esportes coletivos são liberados e Sejel
programa retomada
De Mogi Mirim
As atividades esportivas coletivas estão liberadas em Mogi Mirim. A
partir desta quarta-feira
(25), através de publicação de decreto no Jornal
Oficial do Município,
foram apresentadas as
diretrizes a serem seguidas pela população e
por associações, clubes

e demais promotores
deste tipo de atividade.
Constam no decreto
os protocolos a serem
seguidos pelos participantes, bem como as
penalidades aos infratores. As modalidades
coletivas estavam proibidas desde março de
2020, com o início da
pandemia de Covid-19
e retornam após o in-

gresso do Estado de São
Paulo na fase “Retomada Segura” do Plano SP.
Inclusive, seguindo as
normas estaduais, continua proibida a presença de público/torcida em todas as praças
de esporte, públicas ou
particulares, do Município.
As atividades esportivas promovidas pela Se-

cretaria de Esporte Juventude e Lazer ou por
seus parceiros, através
de voluntariado, além
do uso geral de ginásios, quadras, campos
e outros espaços municipais serão retomados
somente após o dia 20
de setembro.
Isto inclui a realização de amistosos de futebol, que acontecerão

mediante regramento
para a retirada de autorização de utilização dos
estádios municipais. Serão cumpridos os protocolos exigidos no decreto desta quarta-feira
(25) e também normas
específicas, através de
resolução da pasta, a ser
publicada de forma oficial nos próximos dias.
A data de 20 de se-

tembro respeita o planejamento da Sejel para
a retomada segura nos
próprios públicos, em
ação desenvolvida em
conjunto com as secretarias de Saúde, Negócios Jurídicos e Chefia
de Gabinete e que foi
alinhada com as secretarias de Esporte de
Mogi Guaçu e Estiva
Gerbi.

Prefeitura de Jaguariúna libera prática do
futebol nos parques públicos
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, libera
a partir desta terça-feira,
dia 24 de agosto, a prática do futebol nos parques
públicos da cidade, que
estava suspensa devido
às restrições da quarentena do coronavírus. Todas
as medidas sanitárias e
protocolos contra a Covid
devem ser seguidos.

Segundo a pasta, os
interessados em utilizar
os campos dos parques
públicos devem procurar
a sede da Secretaria de
Esportes para agendar os
horários de uso dos espaços.
Os parques são os seguintes: José Pires Júnior
(Florianópolis), Américo
Tonietti (Roseira de Baixo), Menegon (São José),
Serra Dourada (João Aldo
Nassif), Centro de Lazer
do Trabalhador - “Le-

brão” (7 de Setembro).
Os parques permanecem abertos à população
de terça-feira a domingo,
das 7h às 22h. Às segundas-feiras, os espaços
são fechados para manutenção, com exceção do
acesso dos professores
e alunos para a realização das aulas do Projeto
Campeões. As quadras
poliesportivas também
estão liberadas.
O Complexo de Tênis
de Jaguariúna “Gustavo

Kuerten”, no bairro de
Guedes, também retomou o horário normal de
funcionamento, das 6h às
22h.
Todos os parques estão
equipados com álcool em
gel e termômetros para
aferição da temperatura, além de cartazes com
orientação à população
sobre o uso obrigatório de
máscaras, higienização
com uso de álcool em gel
e distanciamento social.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO DE ITAPIRA, HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Extrato de Contrato
		 Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itapira, Holambra e Santo Antônio de Posse, para se
reunirem em 02 (duas) Assembleias Gerais Extraordinárias, na forma Estatutária e da Legislação
Vigente, a saber:
- PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 02 do mês de setembro do ano
2021, às 16:00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 17:00 horas, em segunda
convocação, na sede social da entidade sita à Rua Anacleto Magalhaes Pereira, nº 103, na cidade de
Itapira/SP.
- SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 03 do mês de setembro do ano
2021, às 16:00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 17:00 horas, em segunda
convocação, na Rua Narcisa de Abreu Soares, nº 293, na cidade de Santo Antônio de Posse.
Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
				

A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior;

				
B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com
as empresas da base territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio
Coletivo referente a data base 1º de novembro.
				
C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de
desconto da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria
profissional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de
grau superior na forma a ser aprovada e convencionada.

Contrato - 027/2021
Processo – 014/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de arrecadação das receitas decorrentes das atividades do SAEAN por meio de faturas,
guias, contas, e demais documentos de arrecadação emitidos pelo SAEAN, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica, meios eletrônicos e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.
→R$ 10,79 (Dez Reais e Setenta e Nove Centavos) por documento recebido no guichê da Agência/
PA.
→R$ 2,48 (Dois Reais e Quarenta e oito Centavos) por documento recebido na Rede Lotérica.
→R$ 2,16 (Dois Reais e Dezesseis Centavos) por documento recebido no Internet Banking Caixa.
→R$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos) por documento recebido no Autoatendimento.
→R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) por documento recebido no Correspondente CAIXA
Aqui.
→R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito em conta.
→ R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito automático.
A CONTRATADA debitará o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação,
na conta de livre movimentação da CONTRATANTE.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2021

				
D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de
poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itapira, Holambra e Santo Antônio de Posse, para,
em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da
base territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.
				

Itapira, 27 de agosto 2021.
_________________
Luiz Roberto da Silva
Presidente

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
LEGALIZAÇÃO DE PERPETUIDADE NO CEMITÉRIO PRAÇA DA BÍBLIA (CEM.VELHO)
A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - S.S.M. , faz saber que a ADRIANA PATRICIA LANZI SIMÕES, residente a Avenida Clotilde Miachon Bueno, nº 401 – Parque dos Eucaliptos
I - Mogi Guaçu – SP, com apoio na Lei nº 1.431 de 12 de setembro de 1978, e através da Petição
protocolada sob nº 7322 de 15.06.2021, requer a legalização da perpetuidade do Jazigo nº 13, Código 7931, localizado na Rua 04 da Quadra 03, Setor 03, onde jazem sepultados: : UMBERTO LANZI
em 10.06.1943 sob o nº 1606, LAUCE FRANCISCO em 19.07.1953 sob nº 3154, ZANCO MARIA em
30.04.1963 sob nº 5366, SEBASTIANA ANTONIA DE JESUS em 11.04.1970 sob nº 7328, AMABILE
ZANCO em 12.03.1971 sob nº 7709, MARCIA MIRIAN LANZI em 15.01.1974 sob nº 8118, JIACOMO
ANTONIO LANZI em 09.02.1974 sob nº 8130, ATILIO LANZI em 15.12.1975 sob nº 8337, ANTONIO
LANZI em 24.10.1987 sob nº 9712, MARIA RIBEIRO LANZI em 02.01.1994 sob nº 10480, ANGELINA GALLO LANZI em 06.03.1996 sob nº 10748, JOÃO LANZI em 06.04.1999 sob nº 11188, JOSE
GENTIL LANZI em 20.04.2003 sob nº 11698, JOÃO RIBEIRO LANZI em 04.11.2009 sob nº 12503,
LAURA MENDONÇA LANZI em 06.03.2019 sob nº 13707 e MARIA IZETE LANZI em 05.12.2019 sob
nº 13818, no Cemitério Municipal da PRAÇA DA BÍBLIA (Cem.Velho), para o nome de ATILIO LANZI
e IRMÂOS (Falecido).
Nos trinta dias da publicação deste Edital, no Órgão Oficial do município, a Secretaria
de Serviços Municipais aceitará por escrito impugnação ao pedido, findo os quais não havendo, o
deferirá, de plano, legalizando assim em nome do requerente a perpetuidade do jazigo em questão,
pagos os emolumentos devidos.
Dado e passado nesta cidade de Mogi Guaçu, aos 14 de Agosto de 2.021.
Delma Cristina de F. Lima
Diretora – DAMF

BENITO AIELLO JUNIOR
SECRETÁRIO SERVIÇOS MUNICIPAIS

Extrato de Contrato
Contrato - 031/2021
Processo – 030/2021
Contratante: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Contratado: RESENDE CENTRIFUGAS LTDA.
Objeto: A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços especializados de assistência técnica e manutenção de equipamento Centrifuga Decantadora Paralise BABY – 2, conforme proposta apresentada
anteriormente.
VALOR de R$ 13.305,79 (Treze mil trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos) sendo o
pagamento efetuado em 21/42 DDL.
Data Assinatura: 23 de agosto de 2021

Extrato de Contrato
Contrato - 026/2021
Processo – 014/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: BANCO BRADESCO S.A.
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de arrecadação das receitas decorrentes das atividades do SAEAN por meio de faturas,
guias, contas, e demais documentos de arrecadação emitidos pelo SAEAN, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica, meios eletrônicos e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.
→ R$ 2,16 (Dois Reais e Dezesseis Centavos) por documento recebido no Internet Banking.
→R$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos) por documento recebido no Autoatendimento.
→R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) por documento recebido no Correspondente Bancario.
→ R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito automático.
A CONTRATADA debitará o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação,
na conta de livre movimentação da CONTRATANTE.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2021

Extrato de Contrato
Contrato - 023/2021
Processo – 014/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: BANCO DO BRASIL SA.
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de arrecadação das receitas decorrentes das atividades do SAEAN por meio de faturas,
guias, contas, e demais documentos de arrecadação emitidos pelo SAEAN, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica, meios eletrônicos e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.
→R$ 2,16 (Dois Reais e Dezesseis Centavos) por documento recebido no Internet Banking.
→R$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos) por documento recebido no Autoatendimento.
→R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) por documento recebido no Correspondente bancario.
→R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito em conta.
→ R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito automático.
A CONTRATADA debitará o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação,
na conta de livre movimentação da CONTRATANTE.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2021

Extrato de Contrato
Contrato - 024/2021
Processo – 014/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: BANCO SANTANDER(BRASIL) SA
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de arrecadação das receitas decorrentes das atividades do SAEAN por meio de faturas,
guias, contas, e demais documentos de arrecadação emitidos pelo SAEAN, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica, meios eletrônicos e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.
→R$ 2,16 (Dois Reais e Dezesseis Centavos) por documento recebido no Internet Banking.
→R$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos) por documento recebido no Autoatendimento.
→R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) por documento recebido no Correspondente bancario.
→R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito automático.
A CONTRATADA debitará o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação,
na conta de livre movimentação da CONTRATANTE.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2021

Extrato de Contrato
Contrato - 030/2021
Processo – 029/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: ATENA PREPARADORA DE LEILÕES EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada e capacitada para prestação de serviços de levantamento, preparação e realização de leilão para venda de bens móveis e bens inservíveis pertencentes
ao patrimônio do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN.
VALOR de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), referentes aos serviços prestados descritos
na Cláusula Segunda, sem prejuízo do valor de comissão a ser pago pelo arrematante correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.
Data Assinatura: 20 de agosto de 2021
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Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Contrato - 025/2021
Processo – 014/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de arrecadação das receitas decorrentes das atividades do SAEAN por meio de faturas,
guias, contas, e demais documentos de arrecadação emitidos pelo SAEAN, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica, meios eletrônicos e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.

Contrato - 028/2021
Processo – 014/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: ITAU UNIBANCO S.A.
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recebimento, sem exclusividade, de arrecadação das receitas decorrentes das atividades do SAEAN por meio de faturas,
guias, contas, e demais documentos de arrecadação emitidos pelo SAEAN, em padrão FEBRABAN,
por intermédio de suas agências bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, internet, rede lotérica, meios eletrônicos e afins, com prestação de contas por meio eletrônico dos valores
arrecadados.

→ R$ 10,79 (Dez Reais e Setenta e Nove Centavos) por documento recebido no guichê da Agência/
PA.
→ R$ 2,48 (Dois Reais e Quarenta e oito Centavos) por documento recebido na Rede Lotérica.
→ R$ 2,16 (Dois Reais e Dezesseis Centavos) por documento recebido no Internet Banking Caixa.
→ R$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos) por documento recebido no Autoatendimento.
→ R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) por documento recebido no Correspondente CAIXA
Aqui.
→ R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito em conta.
→ R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito automático.

→R$ 2,16 (Dois Reais e Dezesseis Centavos) por documento recebido no Internet Banking.
→R$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos) por documento recebido no Autoatendimento.
→R$ 2,70 (Dois Reais e Setenta Centavos) por documento recebido no Correspondente Bancario.
→R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por recebimento em débito automático.
A CONTRATADA debitará o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação,
na conta de livre movimentação da CONTRATANTE.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2021

A CONTRATADA debitará o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação,
na conta de livre movimentação da CONTRATANTE.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 01/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 02/2018
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua
Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de
Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração de caráter
assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº
0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede
do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 27 de agosto de 2021 à 02
de setembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às
16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01
fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá
no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança,
localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO,
na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos
convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual
foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O
candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
38º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Luana Mantovani Mattos
Holambra, 27 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público para conhecimento dos interessados, a CHAMAMDA PÚBLICA Nº 003/2021, para Aquisição de gêneros alimentícios (feijão, sucos,
leite e derivados e hortifrúti em geral) da Agricultura Familiar e empreendedor Familiar Rural e Cooperativas da Agricultura Familiar para atender as refeições dos alunos integrados ao Programa de
Alimentação Escolar (PNAE), Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE Nº 26 DE 17/06/2013,
nº 04 DE 02/04/2015, Nº 06 DE 08/05/2020, conforme especificações nos Anexos que fazem parte
integrante desta Chamada Pública. Os interessados deverão protocolar Envelope com documentação
para HABILITAÇÃO e Envelope com a PROPOSTA DE PREÇO, até às 08h45 do dia 28/09/2021, na
Rua XV de novembro, nº 1.400– Jd. Planalto-Artur Nogueira/SP-CEP 13165-025- Setor de Compras/
Licitações. Data da Sessão Pública dia 28/09/2021, às 09h00. O edital completo disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Demais informações: Secretaria
Municipal de Educação ou Compras/Licitações localizados na Rua XV de Novembro, 1.400 – Jd.
Planalto, Artur Nogueira/SP. – Fone (19) 3827-9700 – Ramal 9202. Artur Nogueira, 26 de agosto de
2021. A Comissão. Decreto nº 129/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 053/2021- 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES E DAS CAIXAS DE AREIA E ÁGUA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. VISITA TÉCNICA OPCIONAL ATÉ
DIA 20/09/2021. Data da Realização 24/09/2021 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, 26 de agosto de 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$ 55,23”

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua
Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de
Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração de caráter
assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº
0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede
do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 27 de agosto de 2021 à 02
de setembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às
16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01
fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá
no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança,
localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO,
na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos
convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual
foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018. O
candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Classificação
Candidato
55º
Daniela Tedeschi
Holambra, 27 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO
EDITAIS DE PROCLAMAS
________________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
ANTONIO ROGÉRIO RAMALHO, solteiro, de nacionalidade brasileira, auxiliar de almoxarifado,
natural de Amparo - SP, residente à Rua Sigilfredo Grimaldi, 156, Pedra Branca, Santo Antonio
de Posse - SP, filho de LASARO RAMALHO e de ARMELINDA APARECIDA PINTO RAMALHO;
e LUCIANA DA SILVA MOREIRA CASTILHOdivorciada, de nacionalidade brasileira, do lar, natural
de Santo Antônio de Posse - SP, residente à Rua Sigilfredo Grimaldi, 156, Pedra Branca, Santo
Antonio de Posse - SP, filha de OSVALDO MOREIRA CASTILHO e de IVONE CAETANO CORREIA.
_________________________________________________________________
RODOLFO RODRIGUES TERENZIO MACEDO, solteiro, de nacionalidade brasileira, produtor
rural, natural de Jaguariúna - SP, residente Fazenda Saint Cloud, Barreiro, Santo Antonio de
Posse - SP, filho de AROLDO MACEDO e de ELZA TERENZIO MACEDO; e ELIZANGELA SILVERIO DE FREITASsolteira, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, natural de
Santo Antônio de Posse - SP, residente Fazenda Saint Cloud, Barreiro, Santo Antonio de Posse
- SP, filha de MARCILIO SILVERIO DE FREITAS e de DIRCE SARTI DE FREITAS.
_________________________________________________________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 26 de agosto de 2021.
A Oficial: Erika Kazu

27 de Agosto de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da
Sede da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
────────────────────────────────────────────────────────────
─
ANTONIEL DE SOUSA SILVA e RENATA FIGUEIRÊDO DE SOUSA, sendo ANTONIEL DE
SOUSA SILVA, solteiro, nascido no dia dez de novembro de um mil e novecentos e oitenta e
cinco (10/11/1985), de nacionalidade brasileira, Ajudante geral, natural de Piracicaba - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e de
ANA PEREIRA DE SOUSA SILVA; e RENATA FIGUEIRÊDO DE SOUSA, solteira, nascida no dia
trinta e um de outubro de um mil e novecentos e noventa e seis (31/10/1996), de nacionalidade
brasileira, Auxiliar Geral, natural de Campinas - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de EXPEDITO MENDES DE SOUSA e de ELZA MARTINS DE FIGUEIRÊDO SOUZA.
────────────────────────────────────────────────────────────

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 194/2019 – TERMO DE RESCISÃO - INEXIGIBILIDADE – PROCESSO ADM Nº
8018-2/2019 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): QUEROZ & ZORZETTO LTDA - ME. Objeto: Rescisão contratual em virtude do falecimento
do menor beneficiário dos serviços prestados. Data de assinatura: 26/07/2021. Artur Nogueira, 26 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
330.946,54 (trezentos e trinta mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).
Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): ALFALAGOS LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 216.826,60 (duzentos e dezesseis mil,
oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira,
26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 76.245,00
(setenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
240.136,50 (duzentos e quarenta mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): CIRURGICA UNIÃO LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 110.003,00 (cento e dez
mil e três reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): COMERCIAL 3 ALBE LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 4.390,00 (quatro mil, trezentos
e noventa reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): DAKFILM COMERCIAL LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato –
Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): FARMA2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 260.921,00
(duzentos e sessenta mil e novecentos e vinte e um reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur
Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 500,00 (quinhentos reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 100.075,50 (cem
mil e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
156.820,50 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos). Data de
assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares.
Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 132.875,00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos e setenta
e cinco reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Objeto: Registro
de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor
total: R$ 28.890,50 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares.
Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 30.250,00 (trinta mil e duzentos e cinquenta reais). Data de
assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

4

─
VANDERLEI HONORIO e NEUSA MARIA DE ARAUJO, sendo VANDERLEI HONORIO, solteiro, nascido no dia nove de janeiro de um mil e novecentos e setenta e um (09/01/1971), de
nacionalidade brasileira, Tratorista, natural de Limeira - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de MARIA BENEDITA HONORIO; e NEUSA MARIA DE ARAUJO, divorciada, nascida
no dia dezoito de abril de um mil e novecentos e sessenta e nove (18/04/1969), de nacionalidade
brasileira, Rurícula, natural de Cornélio Procópio - PR, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filha de BENEDITO PEREIRA DE ARAUJO e de MARIA BENEDITA DE ARAUJO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA e FERNANDA DE ABREU PELENTIR, sendo ALEXANDRO
PEREIRA DA SILVA, solteiro, nascido no dia cinco de maio de um mil e novecentos e noventa
e oito (05/05/1998), de nacionalidade brasileira, montador de móveis, natural de Bonito de Santa
Fé - PB, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO HILTON PEREIRA DA
SILVA e de MARIA DAS DORES PEREIRA BATISTA; e FERNANDA DE ABREU PELENTIR, solteira,
nascida
no dia vinte de agosto de um mil e novecentos e noventa e nove (20/08/1999), de nacionalidade
brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de
DARCI PELENTIR e de DANIÉLA GONÇALVES DE ABREU.
─────────────────────────────────────────────────────────────
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, sendo LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA, divorciado, nascido no dia vinte e dois de abril de um mil e novecentos e setenta e sete
(22/04/1977), de nacionalidade brasileira, Marceneiro, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e de FRANCELINA MARTA
THEODORO DE OLIVEIRA; e MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, divorciada, nascida no dia
vinte e quatro de janeiro de um mil e novecentos e sessenta e três (24/01/1963), de nacionalidade
brasileira, Do Lar, natural de Jaguaritira - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de
SILVIO GONÇALVES DA SILVA e de DOLORES GOMES DE MACEDO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 26 de agosto de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro
de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor
total: R$ 155.879,60 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta
centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
– Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
35.699,30 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos). Data de assinatura:
16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): PONTUAL COMERCIAL. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 32.624,00 (trinta e dois mil,
seiscentos e vinte e quatro reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): ROCHA COMERCIO LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): S.V. BRAGA IMPORTADORA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 5.657,70 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira,
26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO ADM Nº 255-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de materiais médicos hospitalares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021.
Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 214.360,51 (duzentos e quatorze mil e trezentos e sessenta reais
e cinquenta e um centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021.
Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): DZ7 COMERCIAL EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 329.804,65 (trezentos e vinte e nove mil e oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Data de assinatura:
16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): ECOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS EIRELI. Objeto: Registro
de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12
(doze) meses. Valor total: R$ 2.664,90 (dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa
centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
– Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): GILBERTO DOS SANTOS TOSTA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
632.355,10 (seiscentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Data
de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA. Objeto:
Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 76.849,94 (setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais
e noventa e quatro centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021.
Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): OPORTUNE COMERCIAL EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
47.546,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais). Data de assinatura: 16/08/2021.
Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): RICARDO GONÇALVES ITAPIRA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
143.599,60 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO ADM Nº 648-0/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): RODRIGO TONELOTTO. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório, expedientes e escolares. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 99.221,85
(noventa e nove mil e duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Data de assinatura:
16/08/2021. Artur Nogueira, 26 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 599,64”

