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Jaguariúna bate recorde e aplica 2.671 doses no 1º dia da
vacinação de pessoas com 18 a 24 anos contra a Covid

A Secretaria de Saúde de
Jaguariúna bateu o recorde na
aplicação de vacinas contra a
Covid-19 nesta terça-feira (10),
primeiro dia da imunização do
público de 18 a 24 anos na cidade. Segundo a pasta, devido
à grande presença de pessoas
no Parque Santa Maria nesta
terça, foram aplicadas 2.671
doses, o maior número de
aplicações em um único dia
já registrado em Jaguariúna.
Com os números desta terça, Jaguariúna agora soma
40.782 pessoas imunizadas
com a primeira dose ou dose
única contra a Covid (91,6% da
população adulta vacinável) e
11.937 pessoas com a segunda
dose (26,8% da população
adulta vacinável), totalizando
52.719 doses aplicadas.
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Governo de SP inicia envio de
cartões do Bolsa do Povo no dia 17
O Governador João Doria anunciou nesta quartafeira (11) que os cartões do
Bolsa do Povo começam a
ser enviados aos titulares
dos benefícios a partir da
próxima terça (17). Maior
programa de assistência social e transferência de renda
da história do Estado de São
Paulo, o Bolsa do Povo vai
alcançar mais de 2 milhões
de pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

“Este cartão será enviado a milhares de pessoas
beneficiárias do programa
Bolsa do Povo. Entre os
benefícios, estão o Vale
Gás e o São Paulo Acolhe.
Os cartões serão enviados
diretamente àquelas pessoas vulneráveis através dos
serviços dos Correios. São
mais de 2 milhões de pessoas que serão beneficiadas
com este cartão do Bolsa do
Povo”, afirmou Doria.

Na próxima semana, o
Governo de São Paulo começa a distribuir mais de
cem mil cartões a beneficiários da primeira etapa do
Bolsa do Povo, que envolvem os auxílios Vale Gás
e o SP Acolhe, ambos da
Secretaria de Desenvolvimento Social. São cartões
pré-pagos que permitem
o saque dos benefícios em
terminais bancários eletrônicos.
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Cemitério de Artur Nogueira
tem somente 74 vagas para
sepultamentos; Administração
estuda alternativas para amenizar o
problema
O Cemitério Municipal de Artur
Nogueira tem somente 74 vagas
para sepultamentos e uma demanda
de 1 a 2 sepultamentos diários. Após
o problema ser levantado na Câmara Municipal na sessão da última
segunda-feira, dia 9 de agosto, a
prefeitura confirmou a informação.
De acordo com a Assessoria de

Imprensa da Prefeitura, neste ano
de 2021, a atual Administração assumiu uma Prefeitura endividada
em aproximadamente R$ 106 milhões, já com o cemitério defasado.
Nesses meses, um planejamento
foi elaborado, visto que a situação é
complexa e demanda muito tempo
e dinheiro.
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Em Brasília,
prefeito e vice
buscam novos
investimentos
para Holambra
O prefeito Fernando Capato
e seu vice, Miguel Esperança,
estiveram em Brasília essa semana, entre os dias 10 e 12 de
agosto, para uma série de compromissos voltados à captação
de investimentos para novas
obras e melhorias em Holambra a partir do ano que vem.
O orçamento de 2022 deverá
ser apreciado pelo Congresso
Nacional a partir de setembro.
Página 10.

Atletas pedreirenses estiveram
disputando a 4ª Prova FNSL de Três
Tambores

Durante os dias 31 de julho e 1º de agosto, as amazonas pedreirenses Ana
Lívia Camargo, Mariana e
Maria Sofia de Lima estiveram disputando na sede
da Fazenda Nossa Senhora
de Lourdes, em Jaguariúna,
a 4ª Prova FNSL de Três
Tambores. A atleta Ana
Lívia Camargo conquistou
o 3º lugar da Categoria
Jovem B Principiante, para
competidoras até 15 anos,
já a atleta Mariana ficou
com a 7ª colocação na Categoria Jovem A, após seu
cavalo derrubar um dos
tambores, pois tinha tempo
para conquistar um lugar
entre as primeiras colocadas.
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Iniciado projeto
fotográfico
“Beleza real,
corpo plural”
em Mogi
Mirim
A Prefeitura Mogi Mirim
por meio das secretarias de
Cultura e Turismo e Mobilidade Urbana, estão promovendo
o projeto “Beleza real, corpo
plural”. Tratam-se de ensaios
fotográficos para pessoas com
deficiência, através do trabalho
do fotógrafo Carlos Almeida.
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Artur Nogueira registra queda
de 31% em casos de internações
por Covid-19
13 de Agosto de 2021
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O Novo Ensino Médio:
a hora e a vez do
protagonismo dos jovens

- Caderno A |

*Por Prof. Thiago Cachatori
Estudantes e professores se preparam para
se adaptar e encarar
as mudanças na carga
horária e na dinâmica
de formação dos alunos do ensino médio.
Além dos conteúdos da
Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), os
jovens poderão optar
por seguir alguns dos
itinerários formativos:
Linguagens e Códigos,
Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e as trilhas formativas voltadas para
o desenvolvimento do
Projeto de Vida.
A Lei nº 13.415/2017
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e estabeleceu
uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo
mínimo do estudante
na escola de 800 horas
para 1000 horas anuais
(até 2022). Foi definida,
ainda, uma nova organização curricular, mais
flexível, que contemple
as habilidades e competências da Nova Base
Nacional Comum Curricular e a oferta de diferentes possibilidades de
escolhas aos estudantes,
como os itinerários formativos, com foco nas
áreas de conhecimento
e na formação técnica e
profissional.
A mudança tem como
objetivos garantir a
oferta de educação de
qualidade a todos os
jovens brasileiros e de
aproximar as escolas à
realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do
mundo do trabalho e da
vida em sociedade. O

currículo começou a ser
implementado progressivamente aos alunos da
1ª série do ensino médio
em 2021. Em 2022, para
os estudantes da 2ª série, e consequentemente, para a 3ª série no ano
de 2023.
O Novo Ensino Médio pretende atender às
necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo
juvenil. Isso é possível
na medida em que possibilita aos estudantes
escolher o itinerário formativo no qual desejam
aprofundar seus conhecimentos ou, ainda, em
cursos ou habilitações
de formação técnica e
profissional.
O Novo Ensino Médio
não exclui disciplinas
dos currículos. Ele mobiliza conhecimentos de
todos os componentes
curriculares em suas
competências e habilidades e, portanto, torna
seu desenvolvimento
obrigatório.
Na carga horária referente aos itinerários
formativos, o estudante
precisa escolher uma
ou duas áreas de conhecimento da formação
geral para aprofundar
seus estudos, ou ainda, a formação técnica
e profissional para se
aprofundar.
No Colégio Marista
Arquidiocesano, localizado em São Paulo (SP),
o projeto implementado
no Ensino Médio é chamado de Future Skills, e
visa desenvolver habilidades humanas e digitais, cada vez mais exigidas no mundo atual.
Os estudantes cursam
disciplinas como pen-

samento criativo, gamificação, inteligência
emocional e programação, por exemplo. Outro
itinerário ofertado por
esta unidade é o Hub,
no qual os estudantes
dividem-se nas quatro
áreas do conhecimento
e utilizam-se dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis da ONU
(ODS) para a resolução
de problemas complexos com foco em transformações socioambientais, sempre pensando
global e agindo local.
A BNCC tem como
objetivo tornar a educação brasileira menos
desigual e com mais
equidade. Dessa forma,
busca reduzir as disparidades, no que tange a
qualidade da educação,
encontradas entre os
diferentes estados brasileiros.
O direito de aprender
conteúdos e desenvolver
habilidades ao mesmo
tempo é o eixo norteador da base, contemplando escolas públicas e particulares. Não
se trata somente das
aprendizagens de cada
componente, e sim da
capacidade de ação e
reflexão críticas, necessárias à prática da cidadania: são os conteúdos
das diferentes áreas do
conhecimento a serviço
do desenvolvimento de
competências e habilidades.
*Prof. Thiago Cachatori é formado em
Geografia, mestre em
Educação e Coordenador de Ensino Médio do
Colégio Marista Arquidiocesano, localizado
em São Paulo (SP).

Legenda: Aceleração da vacinação é apontada como peça chave
para a estatística positiva

O avanço da campanha
de vacinação contra a Covid-19 fez com que Artur
Nogueira registrasse, até
a última segunda-feira
(09), uma queda de 31%
nos casos de internações
hospitalares em decorrência da doença.
De acordo com a médica responsável pela Auditoria na Consistência
de Casos da Covid-19, em
apoio à Prefeitura Municipal, a drª. Cristiane
Oliveira Vieira, entre os
dias 13 e 26 de julho foram
computados 26 casos de
internações no município.
No entanto, de 27 de julho
a 09 de agosto, o número
caiu para 18 casos. Isso
significa que, nos últimos
14 dias, o percentual de
internações sofreu uma
queda de 31%.

Para a secretária Angela Pulz Delgado, a força-tarefa para acelerar a
vacinação no município,
montada pela Vigilância
Epidemiológica para o
enfrentamento da pandemia, é a peça chave para a
estatística positiva. “Mais
de 90% de nossos idosos
completaram o esquema
vacinal, ou seja, receberam as duas doses do
imunizante. Além disso,
estamos chegando aos
60% da população total
vacinada com 1ª dose.
Felizmente a vacina tem
chegado para todos, o
que nos permite olhar os
próximos dias com mais
esperança”, destacou a
secretária.
Até esta segunda-feira
(09), um total de 32.425
pessoas já tinham sido

vacinadas com ao menos
uma dose em Artur Nogueira, o que representa
58% da população geral
do município parcialmente imunizada. O prefeito
Lucas Sia (PSD) comemora os bons resultados.
“A queda nos números
de internações confirma
o que temos falado durante todo este ano, que
a vacinação é o caminho
para enfrentarmos esta
pandemia. Estamos indo
em direção aos 100% da
população imunizada, e
esperamos não mais ter
que lidar com estatísticas
como essa”.
Apesar da queda, Angela ressalta que os cuidados devem ser mantidos.
“São sim bons indicadores, que nos fortalecem no
combate ao coronavírus,
mas como sempre, sem
baixar a guarda. Precisamos manter os cuidados
fundamentais e a orientação à população para o
uso obrigatório de máscaras sempre que se deslocarem, o distanciamento
social, lavar as mãos e
usar álcool em gel”, frisou.
Vale destacar que, nesta terça-feira (10), Artur
Nogueira vacina pessoas
maiores de 23 anos sem
comorbidades. A campanha ocorre no drive-thru
da UBS Terezinha Vicensotti, e na sala de Vacina
do Espaço Mãe e Filho,
mediante a agendamento.

Secretarias de Saúde e de
Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente de Pedreira apresentam
projeto de adequação do Centro
Comunitário “Waldir Beira”

Belo Monte de mortos
*Por José Renato Nalini
O genial Euclides da
Cunha foi o jornalista enviado pelo Estadão para
acompanhar o episódio
que hoje conhecemos por
“Canudos”, mas que ele
chamava de Belo Monte.
A narrativa desse episódio cruento, em que
os seguidores de Antônio Conselheiro foram
trucidados de forma inclemente, ainda suscita
muitas dúvidas.
Euclides da Cunha
prestigiou a ação do exército, mas reavaliou o
conceito daqueles “jagunços”, reconhecendo
que eles foram vítimas
praticamente indefesas,
diante da manifesta desproporção entre as forças
em conflito. Mulheres,
crianças e idosos de um
lado, cuja defesa era entregue a homens em sua
maioria desarmados, e de
outro as forças regulares
do exército e das polícias
de vários estados.
A visão inicial de Euclides era de que o movimento fora gerado por
revolta antirepublicana

de adeptos da monarquia. Quando chegou ao
arraial de Belo Monte,
viu que não era nada
disso.
Desde 1902 já se sabia
que Antônio Conselheiro
não representava qualquer perigo para a República. Ele era uma espécie
de anarquista, não queria
o retorno da monarquia,
mas apenas iniciar uma
nova civilização, muito
próxima àquela que caracterizou os primeiros
cristãos. Vida em comunidade, sem propriedade
privada e com a repartição de encargos e bens de
forma equânime.
Toda forma de anarquismo incomoda o Estado, quando este se esquece de que é instrumento
para servir aos homens, e
não finalidade em si mesmo. Pessoas convivendo
sem a necessidade do
aparato estatal, dispensando os préstimos do
governo, representam
perigo para os que se intitulam donos da nação.
Daí a insensibilidade

evidenciada pelos que
mandavam na primeira República: eliminar
qualquer resquício dos
fanáticos. Não poupar
uma só alma. Simultaneamente, construir
narrativa impressionante, capaz de amedrontar
a legião enorme dos que
não querem enxergar o
que acontece, preferem
permanecer à margem e
não se interessam pelos
acontecimentos que não
os afetem de maneira
direta e imediata.
Aos poucos a verdade
resplandece. Apenas isso
costuma acontecer muito
tarde, quando já não há
o que fazer. Belo Monte
ou Canudos colecionou
inúmeras mortes. Seriam
poupadas se o governo
fosse exercido por humanistas.
*José Renato Nalini é Reitor da Uniregistral, docente da Pós
graduação da Uninove e
Presidente da Academia
Paulista de Letras -gestão – 2021 – 2022.

De Pedreira
Neste sábado, 14 de
agosto, a partir das 15 horas, nas dependências da
Sala de Reuniões do Empreendimento Barragem
Pedreira, as secretarias
municipais de Saúde e
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente,
estarão apresentando o
projeto de adequação do
Centro Comunitário “Wal-

dir Beira”, localizado no
bairro de Entre Montes,
aos moradores das áreas
diretamente afetadas pelas
obras de construção do
novo reservatório.
Segundo o projeto, o
Centro Comunitário “Waldir Beira” passará a oferecer aos moradores da
região Assistência Médica,
com uma equipe composta
por Médico, Técnico de
Enfermagem, Enfermeiro
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e Agente Comunitário,
passará a atender uma vez
por semana.
No total serão três reuniões com os moradores
dos bairros Entre Montes, Zoren e Basílio. As
secretarias municipais
da Prefeitura de Pedreira agradecem a parceria
formada com o Centro de
Comunicação Social do
Empreendimento Barragem Pedreira.
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Governo de SP inicia envio de cartões do Bolsa do
Povo no dia 17
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (11) que
os cartões do Bolsa do
Povo começam a ser
enviados aos titulares
dos benefícios a partir
da próxima terça (17).
Maior programa de assistência social e transferência de renda da
história do Estado de
São Paulo, o Bolsa do
Povo vai alcançar mais
de 2 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“Este cartão será
enviado a milhares de
pessoas beneficiárias

do programa Bolsa do
Povo. Entre os benefícios, estão o Vale Gás
e o São Paulo Acolhe.
Os cartões serão enviados diretamente àquelas pessoas vulneráveis
através dos serviços dos
Correios. São mais de 2
milhões de pessoas que
serão beneficiadas com
este cartão do Bolsa do
Povo”, afirmou Doria.
Na próxima semana,
o Governo de São Paulo começa a distribuir
mais de cem mil cartões a beneficiários da
primeira etapa do Bolsa
do Povo, que envolvem
os auxílios Vale Gás e
o SP Acolhe, ambos da

Secretaria de Desenvolvimento Social. São
cartões pré-pagos que
permitem o saque dos
benefícios em terminais bancários eletrônicos.
O Bolsa do Povo é
operacionalizado pela
Prodesp, empresa de
tecnologia do Governo
do Estado. A iniciativa unificou programas
estaduais de transferência de renda, criou
novos benefícios e simplificou o compartilhamento de informações
e o repasse dos valores
à população elegível
para cada um dos sete
eixos de amparo.

Os pagamentos começam no próximo dia
20. O Vale Gás oferece
três parcelas de R$ 100
a cada dois meses para
426,9 mil famílias na
pobreza e extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$
178 e inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família). O investimento
total na ação de segurança alimentar é de
R$ 128 milhões.
Já o SP Acolhe prevê a transferência de
renda para famílias em
situação de vulnerabilidade social que perderam familiares vítimas
da COVID-19. Com in-

vestimento de mais de
R$ 20 milhões, o auxílio prevê R$ 1,8 mil em
seis parcelas mensais
de R$ 300 a famílias
inscritas no CadÚnico
e com renda mensal de
até três salários mínimos
“Esse é o momento
da retomada, o momento que o Governo precisa estar mais perto das
pessoas que mais precisam para acolher todas
as necessidades. É um
cartão que tem a facilidade de ajudar quem
precisa a ter acesso ao
recurso com agilidade
e, principalmente, com
humanidade”, declarou

a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.
O Bolsa do Povo reúne os programas Ação
Jovem, Aluguel Social,
Bolsa Talento Esportivo, Renda Cidadã, Via
Rápida, Vale Gás, SP
Acolhe e Bolsa do Povo
Educação.
As regras para acesso aos benefícios estão
disponíveis no site bolsadopovo.sp.gov.br. O
atendimento pelo telefone 0800-7979-800 é
feito de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou
via central eletrônica
24h no WhastApp (11)
98714-2645.

Programa Novotec Expresso prorroga inscrições dos
cursos de qualificação profissional para jovens de até 24
anos na região de Campinas
Da Redação
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, prorrogou
as inscrições dos cursos
gratuitos de qualificação
profissional do programa Novotec Expresso,
na região de Campinas,
com 4.010 vagas no total. A iniciativa é realizada em parceria com a
Secretaria de Educação
e o Centro Paula Souza.
Agora, as inscrições devem ser realizadas até o
dia 15 de agosto pelo site
www.novotec.sp.gov.br.
As aulas têm previsão de
início em 30 de agosto.
Serão ofertados cursos nas áreas Gestão
e Negócios, Produção
Cultural e Design, Tecnologia da Informação
e Comunicação, e Meio

Ambiente nos municípios de Americana,
Araras, Artur Nogueira, Bragança Paulista,
Campinas, Cosmópolis,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Jaguariúna,
Jundiaí, Limeira, Mogi
Guaçu, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Rio Claro,
Santa Bárbara D’Oeste,
São João da Boa Vista,
Sumaré, Valinhos e Vinhedo, sendo:
Jogos Digitais
Atendente De Farmácia
Auxiliar De Projetos
Gráficos
Gestão De Projetos
Com Ms Project
Introdução Ao Desenvolvimento Em Java
Paisagismo - Técnicas
E Projeto
Photoshop E Coreldraw – Tratamento De
Imagem E Ilustração Di-

gital
Segurança Cibernética Fundamental
Ajudante De Logística
Auxiliar De Vendas
Gestão De Pequenos
Negócios
Excel Aplicado À Área
Administrativa
Comunicação E Projeto De Vida Para O Mercado De Trabalho
Computação Em Nuvem
Criação De Sites E
Plataformas Digitais
Design De Plataformas Digitais E Experiência Do Usuário
Introdução A Banco
De Dados
Marketing Digital E
Vendas Em Redes Sociais
Programação Básica
Para Android
Rotinas De Recursos
Humanos

Auxiliar De Projetos
Gráficos
Design De Plataformas Digitais E Experiência Do Usuário
Edição De Vídeo Para
Youtuber
Office 2019
Paisagismo - Técnicas
E Projeto
Técnicas De Atendimento
Gestão De Projetos
Sociais
Agente Cultural
Assistente Financeiro
O Novotec Expresso
é uma das modalidades
do Novotec que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com
duração de 120 horas,
em parceria com escolas
técnicas ou instituições
tecnológicas de ensino
superior. Seguindo os
protocolos sanitários, a

modalidade será ofertada nos formatos online e
semipresencial, a depender do que estiver disponível em cada região e
da escolha do jovem. As
aulas remotas são feitas
ao vivo por meio de plataformas digitais e os encontros presenciais são
feitos na unidade de ensino escolhida durante a
inscrição.
No total, há 37.810 vagas abertas em todas as
regiões administrativas,
com 28 opções de cursos
que foram desenvolvidos
para atender as demandas atuais do mercado de
trabalho e os interesses
dos jovens.
Como se inscrever
O Novotec Expresso
não possui processo seletivo. Jovens entre 14
e 24 anos, com ensino

fundamental completo
estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos
critérios de classificação
utilizados para selecionar os alunos quando
há mais inscritos do que
vagas. O programa tem
como premissa a paridade de gênero dentro das
turmas e há prioridade
aos estudantes matriculados no Ensino Médio
da rede pública e das
ETECs.
Ao acessar o site, basta fazer um cadastro
simples para, na tela de
inscrição, selecionar o
município de interesse
para verificar quais cursos estão disponíveis e
então selecionar uma das
opções. A comunicação
com os inscritos é feita
pelo e-mail cadastrado
na hora da inscrição.

Novotec Expresso irá conceder 30 mil bolsas-auxílio de
até R$ 600 para estudantes do programa
Da Redação
O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira
(11) auxílio de até R$
600 para 30 mil estudantes de ensino médio da rede pública do
estado que cursem o
Novotec Expresso no
contraturno. O investimento total é de R$18
milhões e será repassado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
“O Novotec tem um
poder muito grande de
trazer o conhecimento
para junto das nossas
escolas para alcançar o
maior número de alunos. Esse é um passo
muito importante é um
caminho para o futuro, que cada vez mais
vamos trabalhar em
conjunto” declarou o
Secretário Estadual da
Educação Rossieli Soares, em live pelo Centro
de Mídias SP.
O Novotec é oferecido pela Secretaria

de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência e
Tecnologia, em parceria com a Secretaria de
Educação. com apoio
das ETECs e FATECs
do Centro Paula Souza
e de fornecedores privados. Atualmente, as
inscrições para modalidade Novotec Expresso estão abertas, até 15
de agosto, com 37.810
vagas para 28 cursos
gratuitos de qualificação profissional em
129 municípios
“A gente quer ter um
problema bom, que é
bombar de demandas
com todo mundo querendo os cursos e que
a gente tenha muitos
jovens ocupando vagas de empregos e de
empreendedorismo”,
afirmou Patricia Ellen,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O auxílio será divido
em R$ 150 mensais durante os quatro meses
de curso. A previsão é
de que mais 70 mil bolsas-auxílio sejam dis-

ponibilizadas em 2022,
com um investimento
de até 42 milhões. A
expectativa é que até
30 mil das 37.810 vagas possam receber o
auxílio. No caso dos
jovens de 14 e 15 anos,
será necessário a indicação de um responsável para o pagamento
da bolsa e que a renda
familiar seja de até três
salários mínimos.
Para receber a bolsa,
os estudantes elegíveis
deverão estar frequentes no curso (mínimo
de 75%) e não podem
ser beneficiários de
seguro-desemprego. O
pagamento será iniciado em outubro e será
feito por meio do portal Bolsa do Povo, com
cartão magnético pré
-pago ou código bancário, que o aluno usará para sacar em caixa
eletrônico.
Como se inscrever
O Novotec Expresso não possui processo
seletivo. Jovens entre
14 e 24 anos, com en-

sino fundamental com- 30 de agosto.
hora da inscrição e o
pleto estão aptos a se
A comunicação com período de matrículas
candidatar para uma os inscritos é feita pelo ocorrerá entre 16 e 20
vaga. É importante fi- e-mail cadastrado na de agosto.
car atento aos critérios
de classificação utilizaO HOSPITAL SÃO FRANCISCO,
dos para selecionar os
alunos quando há mais
(Em Mogi Guaçu/SP),
inscritos do que vagas.
ESTÁ SELECIONANDO:
O programa tem como
Oficial de Manutenção
premissa a paridade
de gênero dentro das
(Requisitos: Ensino fundamental completo, NR10 e
turmas e há prioridaconhecimento em elétrica e hidráulica);
de aos estudantes maAuxiliar de Manutenção Civil
triculados no Ensino
Médio da rede pública
(Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência
e das ETECs.
na área de construção civil);
Ao acessar o site
Supervisor em Enfermagem
www.novotec.sp.gov.
br, basta fazer um ca(Requisitos: Experiência em supervisão e coordenação);
dastro simples para, na
Líder de Atendimento
tela de inscrição, sele(Requisitos: Ensino superior ou técnico e experiência em
cionar o município de
interesse para verificar
liderança e coordenação);
quais cursos estão disEnfermeiro (a)
poníveis e então sele(Requisitos: Experiência em Gerenciamento de Riscos,
cionar uma das opções.
Após as inscrições, os
Qualidade, Segurança do Paciente e protocolos ONA);
selecionados deverão
Enfermeiro (a) Assistencial
confirmar
interesse
(Requisitos: Experiência hospitalar);
em cursar efetuando
a matrícula, conforme
Nutricionista
orientado em comuni(Requisitos: Experiência hospitalar);
cação por e-mail aos
Farmacêutico (a)
inscritos. As aulas têm
(Requisitos: Experiência em farmácia hospitalar);
previsão de início em
Técnico de Enfermagem
(Requisitos: Experiência Hospitalar).

PCD (Pessoa com deficiência) para diversas áreas.

Interessados enviar currículo para o e-mail:

vagas@hsf.com.br
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Secretaria de Promoção Social recebe repasse de
R$ 28 mil do Governo de SP para pagamento de
benefícios eventuais
De Itapira
Itapira, através de sua
Secretaria de Promoção
Social, recebeu hoje R$
28.903,56 do Governo do
Estado de São Paulo. O
Governador João Doria
autorizou o repasse de
R$ 9,8 milhões do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para
os Fundos Municipais
de Assistência Social de

406 municípios.
O repasse será destinado ao pagamento
de benefícios eventuais
à população em situação de maior vulnerabilidade social. Os
benefícios eventuais são
instrumentos da rede
socioassistencial
que
visam prevenir e promover o enfrentamento
de situações provisórias
que possam fragilizar o

indivíduo e sua família,
evitando o agravamento
da vulnerabilidade social. Auxilio natalidade,
funeral,
alimentação,
suporte para enfrentamento de situações
de calamidade pública,
acesso à documentação,
entre outros, são alguns
exemplos.
Doria ainda anunciou
nova transferência, no
valor de R$ 10,2 milhões

para os fundos municipais. “Nós vamos elaborar um segundo contrato para liberar mais R$
10,2 milhões”, anunciou
Doria. A Secretária de
Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, e o
Secretário de Desenvolvimento
Regional,
Marco Vinholi, participaram da cerimônia de
assinatura do termo de
autorizo.

Concurso da GCM convoca para prova escrita no dia 29
De Itapira

As provas serão às
9h00. Todas as candidaSeguindo todos os pro- tas do sexo feminino (initocolos de prevenção do ciais de A a Z) e também
coronavírus (Covid-19), os candidatos do sexo
o concurso público de masculino cuja inicial do
Guarda Civil Municipal nome seja de A a J farão a
de Itapira terá continui- prova no Centro Univerdade com aplicação das sitário de Itapira – UNIEprovas escritas no dia 29 SI (Rua Santa Terezinha,
de agosto. Os candidatos nº 1.381, bairro Jardim
serão divididos em três Guarujá).
Candidatos
locais diferentes, garan- do sexo masculino com
tindo o distanciamento nomes iniciados de K a
necessário. É obrigatório P farão a prova na Escoo uso de máscara duran- la Estadual Antônio Caio
te toda a prova.
(Rua Major João Mano-

el, s/n, São Vicente). E os
candidatos do sexo masculino com iniciais de Q a
Z farão a prova na Escola Estadual Dona Elvira
Santos de Oliveira (Praça
Mogi Mirim, nº 10, Santa
Cruz).
Para identificar a escola e/ou sala, o candidato deverá efetuar o
Login em no site www.
shdias.com.br
através
de seu CPF e Senha e
acessar o “Cartão de Ensalamento”. Se preferir, o candidato também

poderá realizar a busca
através do link “Localize
sua sala”.
Os candidatos deverão comparecer ao local e horário indicado de
sua prova objetiva com
antecedência, utilizando
obrigatoriamente máscara e portando o original do documento oficial
de identidade com foto,
o protocolo de inscrição
(boleto bancário devidamente quitado), caneta esferográfica (azul ou
preta), lápis e borracha.

Inauguração de ETE reunirá autoridades regionais em
Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Sítio Novo saiu do papel
e será inaugurada nesta
sexta-feira (13) em Artur Nogueira. O evento histórico tem gerado
grande expectativa no
município que passará
a tratar 100% do esgoto
coletado. A solenidade
restrita seguirá todos os
protocolos sanitários de
combate ao coronavírus
e irá reunir dezenas de
autoridades regionais no
local.

A Prefeitura e o Serviço
de Água e Esgoto de Artur
Nogueira (Saean) convidou membros do Poder Executivo Municipal,
Legislativo nogueirense,
deputados estaduais e
federais, além de representantes da Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (Cetesb) e
Caixa Econômica Federal.
Gabriela Montoya, superintendente do Saean,
destaca a importância
da obra. “O momento é
de comemorar e prestar
homenagens a quem par-

ticipou do processo de
construção desse grande
investimento para Artur
Nogueira. Sem dúvidas,
a inauguração merece ser
organizada à altura desse
marco histórico. Faremos
uma linda cerimônia”,
afirma emocionada.
Já o prefeito Lucas Sia
(PSD) diz que essa é uma
grande vitória. “Estamos
muito felizes por entregar essa obra. Investir
em tratamento de esgoto,
é investir em qualidade
de vida e na saúde dos
nogueirenses. Nossos objetivos foram alcançados

e nossa promessa cumprida conforme planejamento”, pontua o chefe
do Poder Executivo.
ETE Sítio Novo
As obras iniciaram em
2014, porém a Estação
entrou em operação apenas neste ano de 2021
após conclusão do empreendimento pela nova
administração do Saean.
A ETE Sítio Novo tem capacidade para tratar 67%
do esgoto local, já a ETE
Três Barras (inaugurada
em 2016) opera tratando
33%. Dessa forma, o mu-

nicípio nogueirense entra
para o seleto grupo de cidades do Brasil que realiza o tratamento de 100%
do esgoto coletado.

A capacidade da ETE é
de 300m³ de esgoto por
hora, atendendo cerca de
40 mil habitantes. No entanto, pode ser ampliada.

Polos Covid de Amparo têm novo horário de atendimento
De Amparo

até as 22h para atender
a alta demanda de atenA partir desta semana, dimento de pessoas com
os Polos Covid do Centro sintomas de Covid-19 em
e São Dimas atenderão ao Amparo.
público das 7h às 19h. No
De maio para julho, o
mês de abril, o horário número de pessoas com
dos Polos foi estendido sintomas de Covid-19

atendidas nos polos caiu
pela metade, o que possibilitou a diminuição no
horário de atendimento,
considerando a tendência de baixa nos casos de
Covid-19 na cidade.
Os polos Covid Centro

e São Dimas continuam
sendo a porta de entrada
de pacientes com sintomas de Covid-19 ao sistema de saúde municipal.
Se você apresentar sintomas, vá aos polos para
ser atendido e orientado.

Professores de Amparo estão sendo testados contra a
Covid-19 nesta semana
De Amparo

Amparo.
Os testes utilizados
De hoje até a próx- são os de antígeno, e os
ima sexta-feira, dia 13 horários de testagem
de agosto, a equipe da foram escalonados por
Secretaria de Saúde escola. A meta da Secreestá realizando testes taria de Educação é tede Covid-19 nos profes- star mais de 2 mil prosores de todas as esco- fessores de Amparo até
las municipais, estad- o final da semana.
uais e particulares de
A
testagem
dos

profissionais da educação faz parte do planejamento do combate ao
coronavirus na retomada das aulas presenciais
no município.
As aulas presenciais
retornaram em todas as
escolas de Amparo no
começo do mês de agosto, e estão sendo min-

istradas com 35% da
capacidade dos alunos.
O planejamento da Secretaria de Educação é
que, se a situação da
Covid-19 na cidade continuar melhorando, a
capacidade dos alunos
nas salas aumente gradativamente com o passar dos meses.

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
desenvolve “Programa de Recuperação de Nascentes”
De Pedreira

Pedreira, vem desenvolvendo o “Programa
A Secretaria de Ag- de Recuperação de
ricultura,
Abasteci- Nascentes” em promento e Meio Ambi- priedades rurais.
ente da Prefeitura de
O Programa de Na-

scentes estimula os
proprietários rurais a
efetuarem a recuperação das nascentes
com o apoio da Casa
da Agricultura, que

viabiliza a inscrição
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e promove parcerias para
execução da recuperação.

Os
proprietários
rurais
interessados
devem procurar os
técnicos da Casa da
Agricultura, que tem
sua sede localizada

na Rua João Caldas,
Loteamento Fazenda
Santa Clara ou pelo
telefone: (19) 38931281.
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Secretaria de Cultura Artur Nogueira divulga
espetáculos circenses traduzidos por libras
das.
Os artistas da Cia
Pantomima mostraram
que a pandemia do coronavírus impediu os
grandes circos teatrais
de apresentarem espetáculos, mas não os
impediu de usarem a
criatividade e a inovação
para continuarem com
as apresentações, que
tem acontecido de forma
virtual, com vídeos dismima, disponibilizadas poníveis gratuitamente
De Artur Nogueira
gratuitamente no canal para toda a população
Para apoiar e incen- do Youtube da compa- nogueirense.
tivar o trabalho dos ar- nhia. As peças seriam
Livre para todos os
tistas circenses nesse apresentadas no municí- públicos, as vertentes do
contexto pandêmico, pio de forma presencial, circo são como de um tea Prefeitura de Artur por meio de parceria atro tradicional, além de
Nogueira, por meio da com o Governo do Es- serem apresentados de
secretaria de Cultura e tado de São Paulo, mas, forma lúdica. Ao todo,
Turismo, divulgou peças em virtude da Covid-19, são 10 apresentações
teatrais da Cia Panto- precisaram ser adapta- com uma média de 43

min a 1h30 min cada.
Além de poder apreciar
as apresentações no conforto de casa, todas as
peças são traduzidas por
uma intérprete da língua
de sinais.
De acordo com a companhia, a iniciativa contribui para a inclusão e
valorização da sociedade
surda que, de acordo
com Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística
(IBGE), corresponde a
5% da população brasileira.
Sobre a Cia Pantomima
A Cia Pantomima é
uma companhia teatral
circense fundada em
1943 que continua no
ramo até os dias atuais,

já estando em sua 5ª
geração de atores dentro da família Roque, na
qual todos se dedicam
para manter viva a arte
teatral circense, desenvolvida há 78 anos pela
família. Nesta ação digital, a Cia Pantomima
apresenta uma forma
diferente de levar entretenimento, alegria,
diversão, lazer e cultura
para o público familiar
composto por crianças,
jovens e adultos.
Os espetáculos
Veja os links dos espetáculos e seus respectivos nomes.
A BOMBA ATÔMICA (https://youtu.be/
uZ6YW3UkkiQ)
OS TRÊS VALENTES

(https://youtu.be/zBqWFH09q4U)
O RECRUTA ATRAPALHADO (https://youtu.be/rX3XBdqWL54)
A MULHER DO BERNARDÃO (https://youtu.be/vdvm21HLLGU)
A FLOR ENCANTADA (https://youtu.
be/3ahXVFr1D9k)
O ASSALTO (https://youtu.be/5n69OSEk9dM)
KID SARAMPO (https://youtu.be/73RYiL0Tom4)
O VELÓRIO (https://
youtu.be/lXXR_P7Y5jI)
PAI JOÃO (https://
youtu.be/aQuUXbd6Gvs)
A MENINA VIROU
(https://youtu.be/uO1gxbH_VUE)

Companhia de teatro Sia Santa apresenta espetáculos
infantis em cidades da RMC
A Companhia de Teatro Sia Santa de Campinas conquistou o Prêmio
por Histórico de Teatro
Infanto-Juvenil no Estado
de São Paulo, concedido
pela Comissão Julgadora
do Edital 52/2020 PROAC
Expresso LAB (Lei Aldir Blanc) ao Projeto ‘Sia
Santa: 47 Anos Formando
Plateias’, que está circulando por 7 cidades da RMC:
Cosmópolis, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Louveira,
Monte Mor e Nova Odessa. Serão duas sessões gratuitas em cada município,

alternando 4 espetáculos
do repertório, totalizando
14 apresentações com entrada franca.
Itapira vai receber o
clássico musical infantil
‘Meu Pequeno Príncipe’
no dia 25 de Agosto 2021,
quarta-feira, às 16h e às
19h no Auditório da Escola
Estadual Elvira Santos de
Oliveira, seguindo todos
os protocolos sanitários
em vigor, com retirada de
convites limitados com
uma hora de antecedência,
respeitando a capacidade
permitida.

Projeto Sia Santa 47
Anos Formando Plateias,
contemplado com o Prêmio por Histórico de Teatro Infanto-Juvenil do
Estado de São Paulo. Edital PROAC Expresso LAB
nº 52/2020 Modalidade
A. Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura; Governo do Estado de
São Paulo, Secretaria da
Cultura e Economia Criativa, com recursos da Lei de
Emergência Cultura, a Lei
Aldir Blanc, com o apoio
oficial da Prefeitura de Itapira/Secretaria de Cultura.

Meu Pequeno Príncipe
– 55 minutos. Inspirado
na obra de Saint Exupèry.
Adaptação e Direção de
Crispim Júnior. Trilha sonora: Ney Carrasco. Cenografia: José Roverato.
Figurinos: Hugo Marinelli. Direção Artística: Jorge
Fantini. Bonecos: Marcos
Laporte. Efeitos especiais
da Equipe. Elenco e técnicos: Bete Bastos, Priscila
Martins,
Rose Braga, Vítor Olivéro, Lucas Matheus, Pedro França, Ricardo Peregrino, Darcy Rodriguez,

Silvio Leme, Nilson Garcia,
Dayane Mateus, Michele
Batista, Valéria Rachel e
Wanderley Francisco.
Mais
Informações:

Fone: 3813-1090 cultura@itapira.sp.gov.br
www.siasanta.art.br Sia Santa – 48 Anos Formando Plateias.

Cultura realiza chamada pública para eleição do novo
Conselho Municipal

De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal
de Cultura realizará no
próximo sábado, dia 14 de
agosto, eleição para a escolha dos representantes
que irão compor o novo
Conselho Municipal de
Política Cultural de Mogi
Guaçu. A eleição será no

Centro Cultural, das 9h
às 12h e das 14h às 16h
e o edital de convocação
do pleito para o biênio
2021/2022 está publicado na íntegra no Diário
Oficial de 6 de julho de
2021 e pode ser consultado no link bit.ly/convocaaoeleicaocmpc.
“O Conselho Munici-

pal de Cultura tem como
objetivo avaliar e orientar, propondo ações da
administração
pública
para o fomento da cultura no município em
todas as suas formas de
manifestação”, explicou o
secretário de Cultura, André Sastri.
Neste início, o conselho buscará incentivar
concursos,
exposições,
cursos, comemorações
artísticas e ainda valorizar o trabalho cultural de
pessoas da comunidade
guaçuana, como agentes
participativos e transformadores. “Também teremos como finalidade a
criação e manutenção de
espaços culturais públicos através de edificações,
ampliações e reforma de

prédios municipais”.
Serão eleitos 12 membros titulares e seus respectivos suplentes, que
representarão a sociedade civil, por meio dos
setores de artes visuais,
design, artesanato, patrimônio e arquitetura,
audiovisual, música, arte
cênica e expressão corporal, literatura, cultura
popular, produção cultural, trabalhadores da
cultura e instituições culturais não-governamentais.
Mais informações podem ser obtidas no edital
de convocação ou pelo
e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br e telefone 3811.8650.
Histórico

Há 23 anos, por meio
do Projeto de Lei 3.537,
de 28 de maio de 1998,
o Conselho Municipal de
Cultura foi criado juntamente com o Fundo de
Desenvolvimento Cultural de Mogi Guaçu, sendo
este último denominado
Guaçuarte, que foram
vinculados à época à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
No findar dos anos 90,
o Conselho ficou composto por três representantes
da pasta e por outros seis
integrantes da cultura
popular da cidade que
tinham como objetivo
promover e fornecer meios de desenvolvimento
das atividades artísticas,
culturais, além de buscar
o aperfeiçoamento da cul-

tura da comunidade local.
Segundo Sastri, durante todo este período,
o Conselho Municipal de
Cultura de Mogi Guaçu
esteve irregular e nunca
conseguiu ter ações ou intervenções socioculturais.
“Tentou-se realizar uma
eleição em dezembro
do ano passado para o
preenchimento de novas
cadeiras pensando na
liberação de fundos orçamentários por meio da
Lei Aldir Blanc, com convocação de assembleia
e publicação no Diário
Oficial. No entanto, este
Conselho tinha caráter
provisório, com validade
até 1º de março de 2021,
e foi formado exclusivamente para lidar com a
Lei Aldir Blanc”.

Casa da Cultura de Martim Francisco é reformada
De Mogi Mirim
Os moradores do Distrito de Martim Francisco ganharam um novo
espaço para o desenvolvimento de ações culturais.
Deteriorada pela ação do
tempo, a Casa da Cultura
– localizada em uma sala
na Subprefeitura – ganhou ampla reforma nos
últimos dias.

A sala recebeu nova
pintura, o que era
necessário pois as paredes estavam cheia de fezes de pássaros que faziam
os seus ninhos sobre as
luminárias instaladas no
local.
As luminárias também foram arrumadas
e coladas no teto, dando
um novo aspecto ao local.
A Casa da Cultura de

Martim Francisco foi inaugurada na primeira
gestão do Prefeito Paulo
de Oliveira e Silva (1997
– 2000). De lá pra cá,
não recebeu grandes investimentos ou melhorias. Agora, com a reforma finalizada, o espaço
vai se transformar em
uma sala multiuso, onde
haverá formações diversas, dentre elas, ações

culturais gratuitas dentro do projeto “Pontinhos
de Cultura”, que visa descentralizar ações da Cultura e Turismo para estar
mais próximo da comunidade.
A primeira ação a ser
realizada na revitalizada Casa da Cultura será
o Oficina de Viola Caipira para iniciantes, uma
realização do Sindicato

Rural de Mogi Mirim, através de convênio com o
SENAR/AR/SP em parceria com a Orquestra de
Viola Caipira e a Prefeitura de Mogi Mirim.
O curso é totalmente
gratuito com certificação válida em todo território nacional. As aulas
começam em 18 de agosto. As vagas são limitadas
e a formação é presen-

cial, seguindo todos os
protocolos sanitários de
combate à Covid-19.
Os interessados que
ainda não se inscreveram
podem enviar mensagem
para o WhatsApp (19) 9.
9 726-2598 e falar com
Carlos Alberto de Campos Junior ou procurar a
Subprefeitura de Martim
Francisco, de segunda a
sexta das 8h às 16h.
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Cemitério de Artur Nogueira tem somente 74 vagas para
sepultamentos; Administração estuda alternativas para
amenizar o problema

De Artur Nogueira
O Cemitério Municipal de Artur Nogueira
tem somente 74 vagas
para sepultamentos e
uma demanda de 1 a 2
sepultamentos diários.
Após o problema ser levantado na Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira, dia
9 de agosto, a prefeitura

confirmou a informação.
De acordo com a Assessoria de Imprensa da
Prefeitura, neste ano de
2021, a atual Administração assumiu uma Prefeitura endividada em
aproximadamente
R$
106 milhões, já com o cemitério defasado. Nesses
meses, um planejamento
foi elaborado, visto que
a situação é complexa e

demanda muito tempo e
dinheiro.
Vale ressaltar que os
valores para solucionar
o problema de vagas no
local não estão previstos
em orçamento prévio. Ou
seja, a Lei Orçamentária
aprovada pela Câmara
de Vereadores em 2020,
a qual estima a receita
e despesa do município
nogueirense para o ano
seguinte, não leva em
consideração a reforma
e/ou construção de um
novo cemitério.
Diante da realidade
com 74 vagas entre terra
e carneira, além de média diária de 1 a 2 sepultamentos, o Poder Público Municipal analisou e
ponderou diversas possibilidades como aquisição
de terreno, ampliação
de cemitério, sendo uma
construção vertical ou

não, terceirizada ou não.
Dentre as alternativas, a
Prefeitura enviou também um Projeto de Lei
para a Câmara de Vereadores sobre a criação de
um ossuário municipal,
o qual foi aprovado por
unanimidade nesta semana e deve ser construído com 800 gavetas.
O projeto prevê o recolhimento de ossos provenientes de sepulturas
abandonadas há mais
de 10 anos no cemitério do município, o que
possibilitará a liberação
de espaços para futuras
sepulturas. Isso deve aumentar a vida útil do local até que, outra alternativa, seja viabilizada para
que a população consiga
sepultar entes queridos
de maneira digna, prestando assim suas últimas
homenagens. O Projeto

de Lei (PL) será sancionado e regulamentado
pela Prefeitura.
Dentre as possibilidades iniciais que o município possuía quando
a atual administração
assumiu, foi levado em
consideração o cemitério vertical. Assim, empresas especializadas no
ramo foram consultadas
e foi obtido orçamento
na faixa de R$ 400 mil.
Mas, com o avanço das
negociações, a empresa
alterou o valor para R$
700 mil.
Como explicado anteriormente, o Poder Executivo Municipal não
possui o recurso, nem
disponibilidade financeira e orçamentária. Como
não é possível a compra
direta, está sendo preparado um projeto para
licitar dentro da possibi-

lidade que o município
possui e dentro da possiblidade das empresas
especializadas e que possuam a patente e documentação necessária.
Atualmente, um procurador trabalha juntamente com a Secretaria
de Administração para
encontrar uma solução
que esteja dentro da possibilidade financeira nogueirense e dentro da lei.
A Prefeitura destaca que
está de portas abertas
para qualquer vereador
acompanhar o processo
iniciado no começo do
ano.
Vale lembrar que a
demanda existe há mais
de 30 anos no município
nogueirense e que não
havia nenhum projeto
elaborado ou em andamento da gestão passada.

Polícia Municipal flagra descarte irregular de resíduos no
Imigrantes
De Holambra

multa, conforme prevê
a Lei Complementar nº
A Polícia Municipal 170/2005, do Código
de Holambra flagrou na Municipal de Meio Amtarde desta quarta-fei- biente.
ra, dia 11 de agosto, o
“Além de ser crime, o
descarte irregular de depósito de resíduos de
restos de poda de ár- qualquer natureza em
vores em um terreno espaços
inadequados
público do bairro Imi- pode provocar prejuízos
grantes. A ação resul- ao meio ambiente e à
tou no registro de um saúde”, disse o engenboletim de ocorrência heiro ambiental e supere irá gerar aplicação de visor do Departamento

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
Leandro Silveira Anselmo. “Pedimos para que
a população nos ajude a
manter a cidade sempre
limpa e organizada”.
Ele lembra ainda que
a Prefeitura disponibiliza caçambas verdes em
diversos pontos do município para o descarte
de itens resultantes dos
processos de remoção

ou poda da vegetação.
Também oferece periodicamente o serviço de
“Cata-Bagulho”,
para
realizar a coleta de materiais como estes.
Dúvidas sobre o descarte de resíduos podem
ser esclarecidas no Departamento Municipal
de Agricultura e Meio
Ambiente. O telefone é
o (19) 3802-8000, ramal 233.

Saúde de Amparo realiza prevenção de ISTs e vacinação contra
a Covid-19 no mesmo dia
De Amparo

algumas gotas de sangue
do dedo, e apresentam o
No próximo sába- resultado em 15 minutos.
do, dia 14 de agosto, a A equipe da Saúde reSecretaria de Saúde re- alizará os testes do lado
alizará testes rápidos de de fora do Bolão, das 8h
Infecções Sexualmente às 15h.
Transmissíveis no Bolão.
No mesmo dia, aconOs testes são de HIV, Sí- tece a vacinação contra
filis, Hepatite B e Hepa- a Covid-19 dos ampatite C, são realizados com renses de 20 anos e a

aplicação de mais de
1.000 segundas doses,
de várias faixas etárias.
Considerando o grande
fluxo de jovens e pessoas
sexualmente ativas no local, a Secretaria de Saúde
irá realizar a ação de Teste Rápidos de ISTs.
A testagem rápida de
Infecções Sexualmente

Transmissíveis é importante para que as pessoas tenham acesso ao
seu estado sorológico, e é
indicado para todos que
possuem vida sexual ativa e/ou situações de exposição, principalmente
para aquelas que não
utilizam preservativo em
todas as relações sexu-

ais. Quanto mais cedo
o vírus for descoberto,
mais cedo a pessoa pode
iniciar o tratamento antirretroviral e evitar que
a infecção evolua. Caso
os testes apresentem resultado positivo, a pessoa será encaminhada ao
SUS para iniciar o tratamento. Em caso de resul-

tados negativos, a equipe
de saúde irá reforçar as
formas de prevenção.
Os amparenses que
não forem vacinar contra a Covid-19 neste dia
também podem ir até o
Bolão para realizarem o
teste de ISTs. Prevenção
é sempre a melhor opção.

Jaguariúna bate recorde e aplica 2.671 doses no 1º dia da
vacinação de pessoas com 18 a 24 anos contra a Covid
De Jaguariúna
A Secretaria de Saúde
de Jaguariúna bateu o
recorde na aplicação de
vacinas contra a Covid-19
nesta terça-feira (10), primeiro dia da imunização
do público de 18 a 24
anos na cidade. Segundo
a pasta, devido à grande

presença de pessoas no
Parque Santa Maria nesta terça, foram aplicadas 2.671 doses, o maior
número de aplicações em
um único dia já registrado
em Jaguariúna.
Com os números desta
terça, Jaguariúna agora
soma 40.782 pessoas imunizadas com a primeira

dose ou dose única contra
a Covid (91,6% da população adulta vacinável) e
11.937 pessoas com a segunda dose (26,8% da população adulta vacinável),
totalizando 52.719 doses
aplicadas.
“Foi muito importante
a presença em massa dos
jovens de 18 a 24 anos,

que vieram até o Parque
Santa Maria nesta terça
para receberem a primeira dose da vacina. Essa
grande adesão mostra que
os jovens confiam e sabem
da importância da imunização. Ficamos muito
felizes, pois é gratificante
vermos a conscientização
dos jovens e a preocupação

em estarem protegidos”,
disse a secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria do
Carmo de Oliveira Pelisão.
A vacinação contra a
Covid-19 em Jaguariúna
acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h.
Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante

de residência e o Cartão
Cidadão.
Além disso, também é
necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura
(www.jaguariuna.sp.gov.
br) no link “Cidadão”.
A Secretaria de Saúde
recomenda trazer a ficha
do cadastro impressa, para
agilizar o atendimento.
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PAT atende 397 pessoas em busca de emprego nesta
quarta-feira
De Mogi Guaçu

para as vagas disponíveis
de emprego.
Uma fila gigantesca se
“Atendemos, em méformou em frente ao Posto dia, diariamente cerca de
de Atendimento ao Tra- 90 pessoas. No entanto,
balhador (PAT) de Mogi na data de hoje, com as
Guaçu, durante o expe- vagas oferecidas tivemos
diente desta quarta-feira, um número bem maior.
11 de agosto. 397 traba- Realizamos atendimento
lhadores e trabalhadoras, das 7h30 às 16h, sem interjovens e de meia idade, rupção”, comentou a cocom ou sem experiência ordenadora do PAT Mogi
aguardaram a liberação de Guaçu, Andreia Andreazi.
uma senha, para conseguiO PAT iniciou o experem realizar os cadastros diente com 283 vagas de

emprego para mais de 40
diferentes ocupações, sendo 165 delas ofertadas pela
rede atacadista Roldão,
com sua primeira unidade
em construção na cidade
no bairro Jardim Ypê II.
“Colocamos nossa estrutura à disposição das
empresas para intermediar o preenchimento dessas vagas de trabalho. O
PAT tem uma atuação
muito forte nesse sentido, de aproximação en-

tre quem busca serviço
e quem quer contratar”,
explica a coordenadora.
Nesta quinta-feira, dia
12 de agosto, o PAT oferecia 284 vagas para 66
ocupações diferentes. Os
interessados devem comparecer presencialmente
à sede, situado na Rua
São José, 49, portando
documento de identidade
com foto, CPF, carteira de
trabalho e comprovante de
endereço.

Agendamento online de vacina em Mogi Guaçu
registra recorde de acessos nesta terça-feira
De Mogi Guaçu
O agendamento de
vacinação contra a Covid-19 para pessoas
com idade igual ou superior a 18 anos registrou número recorde de
acessos ao site na manhã desta terça-feira,
dia 10 de agosto. Foram
7.800 acessos simultâneos que, em 20 minutos, preencheram as vagas disponíveis para as
7.590 doses oferecidas.
A administração desses
imunizantes será feita
nos dias 11, 12, 13, 14 e
16 de agosto.
Para suportar tamanha demanda, foi preciso aumentar gradativamente a capacidade
do servidor ao longo da

campanha de vacinação, otimizando todos
os algoritmos para prover a melhor experiência aos cidadãos e evitar
ao máximo que as pessoas sofram ou desistam de agendar.
Segundo o diretor
de Tecnologia, Josimar
Araujo Borges Cerqueira, conforme as faixas
etárias foram reduzindo, o contingente de
pessoas aumentou e a
procura se tornou grande demais. “Registramos durante todo esse
período alguns momentos de instabilidade,
mas que foram sendo
corrigidos. Nesta última etapa, abrimos o
agendamento às 8h e às
8h01 atingimos a maior

quantidade de acessos
desde que criamos a
plataforma online”, comentou.
“Ainda que com lentidões pontuais de sistema, atingimos o nosso
objetivo e a vacinação
continua sem filas presenciais para marcação. Nosso propósito
era impedir que existisse aglomeração e filas
quilométricas, onde as
pessoas ficassem esperando horas nos postos
de saúde. Hoje, com o
agendamento
online,
o cidadão ao chegar no
posto é atendido e vacinado em menos de 5
minutos”.

De acordo com a Secretaria Municipal de
Saúde, até a tarde desta segunda-feira, dia 9
de agosto, 130.397 doses de vacinas contra a
Covid-19 haviam sido
aplicadas em Mogi Guaçu. São 95.932 pessoas
atendidas e 38.224 consideradas imunizadas
(já com a segunda dose
ou antígeno de dose
única).
Para o secretário da
pasta, Dr. Guilherme
Barbosa, os números
atingidos foram possibilitados graças ao trabalho de todos os envolvidos no processo e da
estratégia de agendamento que evitou agloVacina em Mogi Gua- merações nas unidades
çu
de saúde. “O site foi o

filtro do grande número de pessoas querendo
agendar suas vacinas.
Os números de hoje,
7.800 acessos no primeiro minuto de agendamento, mostram isso
claramente”, avalia.
“Com esta nova etapa de cobertura vacinal,
atingiremos um núme-

ro expressivo de pessoas imunizadas com a
primeira dose. É uma
condição extremamente
sonhada por todos nós
que trabalhamos nesse
processo e uma marca
importante que reforça
o permanente avanço
da campanha de imunização em nossa cidade”.

Pedidos de zeladoria são maioria entre sugestões
enviadas por moradores para o orçamento
de munícipes na elaboração do Plano Pluranial
(PPA), peça orçamentária que irá vigorar entre
os anos de 2022 e 2025.
O documento, que passará por audiências públicas e pela apreciação
da Câmara Municipal,
traça as diretrizes, objetivos e metas de médio
prazo da administração
pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes
obras a serem realizaDe Mogi Guaçu
pal de Finanças encerrou das nos próximos quatro
ontem, dia 9 de agosto, o anos.
A Secretaria Munici- período de participação
Entre as 68 solicita-

ções enviadas pelo site
da Prefeitura estão pedidos relacionados, em
sua maioria, a serviços
de zeladoria, como melhorias em praças, áreas verdes e iluminação.
Também se destacam
pedidos para melhorias
no asfalto de bairros e
no trânsito, como na rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.
“Foi uma participação
bem positiva e vale destacar que as solicitações,
as viáveis, serão inseri-

das em programas que
atendem a essas demandas. E a execução entra
no orçamento municipal”, explicou Paulo Benedito Ribeiro, secretário-adjunto de Finanças.
De acordo com ele,
todas as contribuições
feitas estão sendo analisadas e podem ser atendidas, conforme cronograma de trabalho das
Secretarias Municipais.
“Recebemos, por exemplo, pedidos de recape e
de troca de iluminação e
pode ser que o programa

da Secretaria responsável já contemple essas
melhorias”, explicou.
Na próxima sexta-feira, 13 de agosto, a Secretaria de Finanças irá realizar audiência pública
online, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, referente
à elaboração do PPA. O
evento será promovido
no plenário da Câmara
Municipal, a partir das
14h20, com transmissão
nos pelo site www.mogiguacu.sp.gov.br/audiencia-publica.

Secretaria de Serviços Municipais faz incentivo por
adesão à coleta seletiva e descarte adequado de lixo
De Mogi Guaçu
A separação do lixo reciclável nas residências,
pelos moradores, é um hábito que contribui expressivamente para a preservação do meio ambiente
e para a própria saúde da
população. Ao ser descartado de forma irregular
ou sem cuidados importantes, o lixo contamina
o solo, a água e contribui
para a disseminação de
doenças.
“A coleta seletiva é um
processo que envolve a
separação dos resíduos sólidos de acordo com o seu
material de composição
e de constituição. Para o
funcionamento da coleta
seletiva, é fundamental saber como são separados os
lixos”, explica o secretário
de Serviços Municipais,
Benito Aiello.
Em Mogi Guaçu, a média semanal de lixo doméstico produzido pelos
moradores é de 540 tone-

ladas e a maior parte desse
material não é descartado
de forma correta. “No lixo
tem matéria orgânica, pilhas, baterias, entre outros
itens potencialmente prejudiciais”, destaca.
De acordo com ele, saúde e saneamento básico
andam lado a lado – e dispor do segundo é um dos
principais fatores de qualidade de vida de um município. “O maior problema
encontra-se na separação
inapropriada dos resíduos
por parte dos moradores,
que misturam lixo doméstico com material eletrônico, de saúde, entre outros.
E isto é muito perigoso
para as pessoas. Sobretudo para os coletores de
lixo”, explica.
O titular da pasta destaca que a adesão à coleta seletiva é a alternativa
adequada para resolver o
problema, pois é voltada
ao desenvolvimento sustentável da cidade. “O ideal é que todos procurem,

na medida do possível,
separar materiais como
papel, vidro, plástico, metal, orgânico e não reciclável”, reforça Aiello. “Essa
educação social felizmente
está ficando cada vez mais
frequente e é uma forma
de contribuir coletivamente para a coleta seletiva”.
Para ele, a responsabilidade do destino correto
dado ao lixo produzido
pela população começa
dentro das residências. “O
processo deve começar em
casa, nos condomínios,
nas escolas e empresas,
onde a primeira separação
deve ser feita por cada pessoa. Aqui é possível seguir
o critério simples de rejeito, que não tem utilidade,
e reciclável seco, que pode
ser reaproveitado. Ou
aprofundar mais a seleção,
já dividindo os recicláveis
de acordo com o material”.

ponto fundamental: o recolhimento desse material.
“O que não é reciclável é
destinado ao aterro sanitário pela coleta municipal.
Já o reciclável, que hoje
é coletado pela empresa
Cooper 3Rs, pode ter diferentes formas de recolhimento. É importante que
consigamos diminuir o volume de lixo despejado no
aterro sanitário de Mogi
Guaçu”, explicou Aiello. O
cronograma de coleta seletiva pode ser consultado
pelo Portal do Governo,
em www.mogiguacu.sp.
gov.br, na aba de Serviços.
Perigo ao Coletor de
Lixo
Segundo Aiello, é fundamental que a população
tenha consciência quanto
à separação dos resíduos.
“Os funcionários responsáveis pela limpeza fazem
o manuseio dos resíduos
antes de colocá-lo no caRecolhimento
minhão e, neste momento,
Da porta de casa para pequenos acidentes aconfora, inicia-se um outro tecem devido a materiais

descartados
incorretamente”, explica.
Entre os materiais que
mais comumente causam
ferimentos nestes servidores estão espetos de churrasco, agulhas de imunossupressor de pessoas com
diabetes e cacos de vidro.
Para o descarte correto destes materiais há um
padrão - e toda a população pode contribuir com o
trabalho dos coletores de
lixo de Mogi Guaçu. Saiba
como:
1) Espeto de churrasco:
devem ser colocados em
garrafas pet fechadas com
a tampa ou em caixas de
papelão com amarração.
2) Cacos de vidros: devem ser enrolados em jornais e amarrados com uma
fita, colocados em caixas
de papelão com amarração. Importante também
identificar, por escrito, que
há vidro quebrado na embalagem.
3) Agulhas de imunossupressores: a população

usuária destes materiais
ou outros similares deve
fazer contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente (SAAMA),
pois há coleta específica
para esses materiais. É importante lembrar que há
alto índice de contaminação aos coletores de lixo e
ao meio ambiente em função do descarte irregular
desse material, que devem
ser conduzidos para incineração pelo município.
“Com mais resíduos
destinados corretamente,
o volume de lixo no nosso
aterro sanitário diminuirá e, consequentemente,
o volume de substâncias
poluentes produzidas por
ele. Este funcionamento
move uma grande cadeia
de pessoas envolvidas na
separação, recolhimento,
triagem, reciclagem ou
descarte final. E toda a população pode contribuir e
muito com isso” concluiu
Aiello.
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Cultura de Mogi Guaçu passar a ter espaço cultural
no Buriti Shopping
De Mogi Guaçu
A partir desta segunda-feira, 9 de agosto,
a Prefeitura de Mogi
Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura, terá um espaço para exposição dentro do Buriti Shopping.
Trata-se do Espaço Arte
e Cultura, que marca o
início do projeto para
a descentralização da
Cultura no município.
O prefeito Rodrigo
Falsetti e os secretários
de Cultura, André Sastri, e de Governo, Ivan
Pinheiro, além de representantes do Buriti

Shopping e do vereador
Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Batatinha, participaram da
abertura do espaço.
“Estamos iniciando
a descentralização da
Cultura e a ideia é fazer
com que os munícipes
tenham mais contato
com a arte”, destacou
André Sastri, secretário
municipal da Cultura ao
ressaltar que a parceria
com o Buriti Shopping
permitirá a realização
de outras exposições no
Espaço Arte e Cultura
sem custo ao município.
Além de exposição, o
local poderá ser usado

para pequenas intervenções e apresentações
de artes. Os artistas interessados em utilizar o
espaço devem entrar em
contato com a Secretaria Municipal de Cultural.
Até o dia 31 de agosto, ficarão expostas as
fotografias dos participantes do 6º Concurso
de Fotografias “Retratos
de nossa Terra”. A entrada é gratuita.
“Foram 43 inscritos
no concurso e as fotografias que trazem o
ponto de vista dos fotógrafos das belezas de
Mogi Guaçu ficarão ex-

postas aqui até final do
mês. O legal é que a população poderá escolher
os melhores trabalhos
por meio de votação
popular”, explicou André Sastri ao informar
que Códigos QR serão
disponibilizados para a
participação após a bancada do júri fazer a préseleção dos trabalhos.
O prefeito Rodrigo
Falsetti lembrou que
uma das metas da Secretaria Municipal de
Cultura é justamente
a de promover a descentralização da Cultura. “A Cultura tem um
papel fundamental em

levar os equipamentos
culturais para os bairros e essa é uma das
nossas metas. Mais uma
parceria de extrema im-

portância ao município
e tenho certeza que outras serão feitas para levarmos arte para toda a
população”, ressaltou.

Bombeiros são agraciados com medalhas em
solenidade na Câmara
De Mogi Guaçu
Na noite desta segunda-feira, dia 9 de
agosto, a Câmara Municipal promoveu sessão
solene para a entrega
de medalha Bombeiro
do ano, iniciativa do
vereador Guilherme de
Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia.
O prefeito Rodrigo
Falsetti e o vice-prefeito major Marcos Luiz

Tuckumantel acompanharam a solenidade
ao lado de vereadores,
secretários municipais
e bombeiros.
“Somos gratos ao
trabalho realizado pela
Polícia Militar e pelos
Bombeiros. Tanto é que
meu vice é policial militar aposentado. Fiz
questão de estar presente nesta solenidade
e contem comigo”, disse em tribuna.

Os
homenageados
foram o capitão PM
Vinícius Zampolo, comandante do Subgrupamento dos Bombeiros de Mogi Guaçu,
major PM Kleber Moura de Oliveira e o 1º
sargento PM Gustavo
Indalécio pelos serviços
prestados à comunidade guaçuana.
“É um belo reconhecimento dessa Câmara a
esses profissionais que

salvam vidas. Tenho
um enorme carinho por
essa corporação”, comentou o vice-prefeito.
Entre as autoridades presentes, estavam
o tenente coronel PM
Malco Basílio, comandante do 26°Batalhão
de Polícia Militar Mogi
Guaçu, e o tenente coronel Eglis Roberto
Chiachirini, comandante do 7 ° grupamento de
bombeiros Campinas.

Iniciado projeto fotográfico
“Beleza real, corpo plural”
De Mogi Mirim
A Prefeitura Mogi Mirim por meio das secretarias de Cultura e Turismo
e Mobilidade Urbana, estão promovendo o projeto “Beleza real, corpo plural”. Tratam-se de ensaios
fotográficos para pessoas
com deficiência, através
do trabalho do fotógrafo
Carlos Almeida.
O ensaio vai gerar uma
exposição itinerante que
será disponibilizada para
os munícipes dentro da
programação da “1º Semana Inclusiva de Mogi
Mirim”.
Na semana passada,
entre os dias 02 a 04 de
agosto foram produzidas, no Centro Cultural,
Restaurante Tropilha Grill, servimos Self-Service por quilo e por pessoa com
variedades de saladas, pratos quentes e carne da churrasqueira, reconhecido
por sua qualidade e pioneirismo todos os dias no almoço, e a noite pizzaria.

Abertos todos os dias das 11hrs as 14:45

(19) 3877-1410

www.facebook.com/restaurantetropilha/

as fotos das pessoas que
se inscreveram. No total,
foram 27 inscritos com
as mais variadas deficiências e, destes, 15 foram selecionados por ordem de
inscrição para participar
do projeto com um ensaio
fotográfico gratuito.
“Emocionada, com o
coração repleto de gratidão, quero agradecer a
esse lindo trabalho nunca
exercido em nossa cidade, por enaltecer as diferenças onde se mostra
que o único obstáculo é o
preconceito!”, comentou
Eliana Cândido, mãe de
um dos participantes do
ensaio fotográfico, Vinícius Cândido.
De acordo com as secretarias de Cultura e Tu-

rismo e Mobilidade Urbana, este tipo de iniciativa
tem um efeito muito importante para a autoestima das pessoas com deficiência e para a ampliação
do olhar de toda a sociedade em relação às diferenças.
Em breve, as fotos estarão expostas ao público. A
exposição está programada para acontecer entre os
dias 21 e 24 de setembro,
na “1º Semana Inclusiva
de Mogi Mirim”. O cronograma completo desta semana inclusiva ainda não
está fechado, mas contará
com atividades diversas
para sensibilizar e informar os munícipes sobre
a realidade das pessoas
com deficiência
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Atletas pedreirenses estiveram
disputando a 4ª Prova FNSL
de Três Tambores
De Pedreira
Durante os dias 31
de julho e 1º de agosto,
as amazonas pedreirenses Ana Lívia Camargo,
Mariana e Maria Sofia
de Lima estiveram disputando na sede da Fazenda Nossa Senhora de
Lourdes, em Jaguariúna,

a 4ª Prova FNSL de Três
Tambores.
A atleta Ana Lívia
Camargo conquistou o
3º lugar da Categoria
Jovem B Principiante,
para competidoras até 15
anos, já a atleta Mariana
ficou com a 7ª colocação
na Categoria Jovem A,
após seu cavalo derru-

bar um dos tambores,
pois tinha tempo para
conquistar um lugar entre as primeiras colocadas, a atleta Maria Sofia
de Lima também ficou
conquistou o 7º lugar da
Categoria Jovem A Principiante, após derrubar o
tambor.
O secretário de Espor-

tes e Lazer Valdir Carlos
Volpato parabenizou as
amazonas pedreirenses
e destacou que a Prova
de Três Tambores é uma
modalidade que exige
velocidade e coordenação motora excepcional
por parte de suas competidoras.

Fábio Polidoro e Patão solicitam ao
Secretário Estadual de Esporte a instalação
de uma “Areninha” em Pedreira
De Pedreira
Na quarta-feira, 11 de
agosto, o vice-prefeito Fábio Polidoro, juntamente
com o secretário municipal de Esportes e Lazer
Valdir Carlos Volpato,
assessor esportivo Wagner Palmieri e o professor
Ângelo Oliveira, estiveram na sede da Secretaria

Estadual de Esporte, em
São Paulo, reunidos com
o secretário Estadual de
Esporte Aildo Rodrigues
Ferreira e o secretário adjunto de Esporte Marco
Aurélio Pegolo (Chuí).
Durante o encontro o
vice-prefeito Fábio Polidoro e o secretário de Esportes e Lazer Patão, entregaram vários projetos

esportivos aos secretários
estaduais.
“Contando
com o total apoio do secretário Aildo Rodrigues
Ferreira e do nosso amigo Chuí, vamos em breve
confirmar a instalação de
uma Areninha, belíssimo
projeto do Governo do
Estado em parceria com
a Prefeitura de Pedreira, em uma área pública

localizada na Rua Mário
Zarpelon no bairro Jardim Triunfo”, destacou
na ocasião o vice-prefeito
Polidoro.
O projeto “Areninhas”
trata-se de locais de Campo de Futebol Society
e Quadra de Basquete,
equipados com iluminação de LED e arquibancada.

Moradores voltam a frequentar centros
esportivos em Mogi Guaçu

De Mogi Guaçu
Seis centros esportivos de Mogi Guaçu foram reabertos no dia 2
de agosto seguindo to-

dos os protocolos de segurança e prevenção à
Covid-19. E a população,
aos poucos, já começa a
ser vista ocupando novamente esses espaços.

A avaliação, segundo
o secretário municipal
de Esporte e Lazer, Raphael Locatelli, é positiva nesses primeiros dias.
“Os moradores têm voltado a frequentar as áreas, principalmente para
o lazer. Observamos famílias levando idosos,
por exemplo, para passear. Com isso, os centros esportivos voltam a
cumprir seu papel, que
é oferecer à comunidade
alternativas para práticas voltadas à qualidade
de vida”, destacou.
Estão
autorizadas
neste momento atividades individuais, como
caminhada e corridas ao

ar livre, além de treinamentos. Práticas coletivas e a utilização dos
ginásios e piscinas ainda
não foram liberadas. A
reabertura desses locais
foi possível devido à flexibilização do Plano São
Paulo, que possibilitou
que o município avançasse no processo de
retomada de sua agenda esportiva. “Estamos
fazendo gestão para
adequar os espaços da
melhor maneira possível
para a população”, reforçou Locatelli.
O uso de máscaras
nos espaços é obrigatório para servidores e
frequentadores. A Secre-

taria disponibilizou to- dim Ypê II
tem com álcool em gel e
Aberto das 7h às 17h
dispensador de sabonete
Centro
Esportivo
líquido nos sanitários.
Amaury Caveanha
Rua Júlio Fernandes,
Confira os horários de 340, Distrito Regional
funcionamento:
de Martinho Prado JúCentro Esportivo Pre- nior
feito Carlos Nelson BueAberto das 7h às 17h
no (Furno)
Centro Esportivo PreRua Antônio de Frei- sidente Juscelino Kubistas, s/nº, Parque Cidade tchek de Oliveira (CENova
RESC)
Aberto das 6h às 20h
Rua Tambaú, s/nº,
Centro Esportivo An- Vila São Carlos
tônio Campano
Aberto das 7h às 17h
Rua
Florianópolis,
Praça da Juventude
115, Jardim Bela Vista
Luiz Mesquita Fialho
Aberto das 6h às 20h
Rua Avelino Soares
Alcides Macena Ma- Oliveira, 20, Jardim Vicria (Pelezão)
tória
Rua Irati, s/nº, JarAberto das 7h às 17h

Jaguariúna retoma aulas presenciais dos
projetos esportivos na próxima segunda (16)
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, vai retomar as aulas dos projetos esportivos a partir da
próxima segunda-feira,
dia 16 de agosto. Segundo a pasta, nesse primeiro momento, participarão das aulas presenciais
somente os alunos que
já estavam inscritos nos

programas, não havendo
por enquanto novas inscrições.
Serão retomadas as
aulas dos programas
Primeiros Passos, voltado a crianças e adolescentes (futebol, futsal,
voleibol, basquetebol,
ginástica artística, natação, taekwondo, rúgbi,
capoeira, atletismo, entre outras modalidades);
Proativ+, com atividades
físicas orientadas para

adultos e idosos (alongamento, pilates, lian
gong, zumba, treinamento funcional, ginástica localizada, hidroginástica, entre outras);
Viva Melhor, voltado à
terceira idade (coreografia, vôlei adaptado, jogos
de tabuleiro, dominó,
buraco, entre outros).
Ainda de acordo com
a Secretaria de Esportes
e Lazer, devido ao período de inverno, as aulas

de natação e hidroginástica permanecerão
de forma online e serão
retomadas no verão. A
secretaria possui cerca
de 2.000 alunos matriculados.
Inscrições para novos
alunos serão abertas assim que houver maior
flexibilização no Plano
São Paulo de retomada
das atividades, divulgado pelo Governo do Estado.

GCM de Mogi Guaçu recebe visita da Guarda
Civil de Guaxupé
De Mogi Guaçu
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi
Guaçu recebeu nesta
quarta-feira, dia 11 de
agosto, em sua sede, representantes da corporação de Guaxupé, mu-

nicípio do sul de Minas
Gerais. O objetivo da visita foi a troca de informações e experiências
acerca do trabalho de
segurança pública e de
prevenção e combate à
criminalidade desenvolvido na cidade.

“A GCM de Guaxupé
foi criada há dois anos e
a equipe de lá veio para
entender como realizamos nosso trabalho em
Mogi Guaçu, além de
conhecer a parte administrativa e operacional
da nossa Guarda Civil.

Especialmente a condução do patrulhamento
rural”, conta o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo
Henrique da Silva Gomes, que também participou do encontro.
De acordo com ele, os

integrantes da GCM local passam sempre por
avaliação de proficiência, o que os habilita a
transmitirem conhecimentos e ensinamentos
a corporações recém
-implementadas. “O objetivo é integrar sempre,

com novas parcerias e
aprendizado. Isso é essencial para um trabalho de sucesso e muito
importante para garantir mais segurança aos
cidadãos das cidades
participantes”, enfatizou.
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Escolas de Mogi Mirim estão em preparação para
a retomada das aulas
De Mogi Mirim
Na
segunda-feira
(16), acontecerá o retorno dos alunos do ensino
infantil, do fundamental 1 e do fundamental 2 à rotina de aulas
presenciais nas EMEBs
(Escolas Municipais de
Educação Básica). Nestes dias que antecedem
a reabertura dos portões
às crianças e adolescentes de nossas escolas, a
Prefeitura Municipal de
Mogi Mirim tem acompanhado de perto cada
passo das unidades.
O prefeito Paulo de
Oliveira e Silva conferiu
a preparação das Escolas Municipais de Educação Básica, que protagonizarão esta fase
de retomada. Na EMEB
“Jorge Bertolaso Stella”,
no Parque do Estado II,
por exemplo, após vistoria da VISA (Vigilância Sanitária), foi criada

uma sala exclusiva para
o acolhimento de alunos que apresentarem
algum tipo de sintoma
gripal. Vários pontos foram adequados e o local
estará apto para as aulas na segunda-feira.
Outro local entre os
visitados foi a EMEB
“Dona Sinhazinha”, no
Centro. A maioria dos
tópicos do protocolo de
segurança sanitária já
estava em cumprimento. Entre as adequações,
a aquisição de protetores faciais (face shield)
para os profissionais.
Nesta semana, acontece a entrega de mais 30
protetores faciais, além
de artigos como máscaras, luvas e aventais impermeáveis.
No mais, a unidade já apresentava aptidão para a organização
de entrada e saída dos
alunos, ventilação adequada das salas de aula

e equipamentos de proteção individual para as
servidoras responsáveis
pela higienização da
unidade.
As 22 EMEBs serão
as primeiras instituições de ensino da rede
municipal a receber alunos e estão prontas para
isso. A partir de 16 de
agosto, as turmas serão
divididas, com a pre-

sença de 50% em uma
semana e de 50% na
outra. Importante frisar
que a presença do aluno
na escola é facultativa
e caberá a cada pai ou
responsável decidir se
deseja levá-lo ou não.
Aqueles que decidirem por seguir com
seus filhos ausentes do
formato presencial assumirão formalmente o

compromisso para que
estes estudantes recebam o ensino remoto.
Isto vale para as atividades virtuais como
também para a retirada
de material impresso
para aquelas famílias
sem acesso à internet.
Nesta atual fase não
haverá aula presencial
nos CEMPIs, que atendem crianças de 4 me-

ses a 3 anos e 11 meses.
Exatamente pela complexidade da faixa compreendida, que demanda maior dependência e
proximidade entre alunos e docentes, como
cuidados no colo, higienização, entre outros,
a retomada para estas
unidades acontecerá em
outra fase.

Hospital Municipal recebe a doação de nove
cadeiras de rodas
De Mogi Guaçu
O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos
recebeu nesta terça-feira, dia 10 de agosto, a
doação de nove cadeiras
de rodas – quatro delas
destinadas à Unidade
de Pronto Atendimento
no Jardim Santa Marta.
Os equipamentos foram doados pela Casa
da Amizade do Rotary
Club de Mogi Guaçu por
meio do Projeto Troco
Solidário, promovido
em parceria com o Supermercado Rofatto.
Diante de um cenário

de extrema dificuldade
e de falta de recursos
enfrentado pelos municípios, a solidariedade e
a participação da comunidade, das entidades
e empresas, são fundamentais para a manutenção, humanização e
eficiência dos serviços
prestados pelas instituições de saúde. “Essas
ações nos enchem de
esperança,
principalmente em uma época
tão difícil para a saúde.
Essas novas cadeiras de
roda ficarão à disposição dos nossos pacientes aqui no Hospital

Municipal e no PPA da
Zona Norte”, comentou
o superintendente do
HM, Gildo Martinho de
Araújo.
O Troco Solidário
funciona da seguinte
forma: ao pagar as suas
compras, basta solicitar
ao funcionário do caixa
que o troco seja doado.
Os valores arrecadados
são revertidos para diversas ações do Rotary.
Novas parcerias serão feitas pela Casa da
Amizade – entre elas,
a compra de novas poltronas para o Hospital
Municipal.

Editais
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:
─────────────────────────────────────────────────────────────────
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO e DENISE FRANCO, sendo CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, viúvo, nascido no
dia dez de agosto de um mil e novecentos e setenta e dois (10/08/1972), de nacionalidade brasileira, Tratorista, natural de Leme - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de OSVALDO DE CARVALHO e de VITA DE LOURDES CARVALHO; e DENISE FRANCO, solteira, nascida no dia vinte e seis de agosto de um mil e novecentos e oitenta e
um (26/08/1981), de nacionalidade brasileira, Auxiliar de limpeza, natural de Moji Mirim - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de JOÃO BATISTA FRANCO e de MARIA ISABEL DA SILVA FRANCO.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
LEANDRO ROBERTO DA SILVA e THEREZA GENEROSO, sendo LEANDRO ROBERTO DA SILVA, solteiro, nascido no
dia nove de maio de um mil e novecentos e noventa e dois (09/05/1992), de nacionalidade brasileira, Tapeceiro, natural
de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de LAERCIO DA SILVA e de IZILDINHA TRISTÃO
DA SILVA; e THEREZA GENEROSO, solteira, nascida no dia doze de janeiro de um mil e novecentos e oitenta
e três (12/01/1983), de nacionalidade brasileira, Do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filha de ADÃO GENEROSO e de ONOFRA ALEXANDRE GENEROSO.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
LOURIVAL PINTO ADORNO e REGIANE FERREIRA LIMA , sendo LOURIVAL PINTO ADORNO, divorciado, nascido no
dia doze de abril de um mil e novecentos e sessenta e nove (12/04/1969), de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de SEBASTIÃO PINTO ADORNO e de
DORALICE BERVINDE ADORNO; e REGIANE FERREIRA LIMA , divorciada, nascida no dia dezoito de março de um mil e
novecentos e oitenta (18/03/1980), de nacionalidade brasileira, espetora citrícula, natural de Araras - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de VICENTE FERREIRA LIMA e de MARIA DE FÁTIMA SOARES DE LIMA.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
ANDERSON BRUNO DE SOUSA e ROSELI APARECIDA COSTA, sendo ANDERSON BRUNO DE SOUSA, solteiro, nascido
no dia vinte e dois de abril de um mil e novecentos e noventa e seis (22/04/1996), de nacionalidade brasileira, agricultor, natural de Bonito de Santa Fé - PB, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ DE SOUSA RODRIGUES e de JOANA DARK DE SOUSA RAMALHO; e ROSELI APARECIDA COSTA, divorciada, nascida no dia quatro de
fevereiro de um mil e novecentos e oitenta e dois (04/02/1982), de nacionalidade brasileira, agricultora, natural de
Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ALBERTO FERREIRA COSTA e de MARIA DOS ANJOS
RODRIGUES DE SOUZA.

Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 0006341-22.2011.8.26.0272 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapira, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Aparecida Bueno, na forma da Lei, etc. Faz saber a Aline Ribeiro Da Silva, RG
418801629, CPF 355.264.108-46, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Sociedade Campineira de Educação e Instrução, alegando em síntese que prestou
serviços educacionais à requerida, mediante contrato de prestação de serviços. Alega
que a requerida deixou de pagar as mensalidades de 07/02/2007 à 07/12/2007 do curso
de Geografia, RA 07322662, restando um saldo devedor de R$ 9.586,85, requerendo sua
citação para pagamento, sob pena de conversão do mandado de pagamento em título
executivo judicial. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua citação, por edital, para que, no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o valor mencionado, devidamente corrigido e acrescido
de honorários advocatícios de 5%, que a tornará isenta das custas processuais ou, no
mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir-se título executivo judicial,
ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
K-13e17/08
passado nesta cidade de Itapira, aos 09 de agosto de 2021.

─────────────────────────────────────────────────────────────────
LEANDRO LUIZ SOBREIRO e DULCINÉA ALEXANDRE, sendo LEANDRO LUIZ SOBREIRO, divorciado, nascido no dia
vinte e três de agosto de um mil e novecentos e oitenta e seis (23/08/1986), de nacionalidade brasileira, Metalurgico,
natural de Mogi Mirim - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ANTÔNIO DONIZETTI SOBREIRO e de
MARIA APARECIDA SOBREIRO; e DULCINÉA ALEXANDRE, solteira, nascida no dia vinte e oito de outubro de
um mil e novecentos e oitenta (28/10/1980), de nacionalidade brasileira, Instrutora de Artes, natural de Conchal - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de LUIZ ALEXANDRE e de AMELIA GONÇALVES.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
VINICIUS MEGIATO MOREIRA e ADRIELI SAMARA MARQUES LACERDA, sendo VINICIUS MEGIATO MOREIRA, solteiro,
nascido no dia dezessete de agosto de um mil e novecentos e noventa e três (17/08/1993), de nacionalidade brasileira,
Assistente Administrativo, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de CUSTODIO RIOS
MOREIRA FILHO e de SIMONE MEGIATO ; e ADRIELI SAMARA MARQUES LACERDA, solteira, nascida no dia vinte de
fevereiro de um mil e novecentos e noventa e sete (20/02/1997), de nacionalidade brasileira, Supervisora Geral, natural de
Mogi Mirim - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de WILSON AVELINO DE LACERDA e de ROSÂNGELA
MARQUES NASCIMENTO.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
JOSÉ LUIZ SITELLI e LENIRA MARIA DE OLIVEIRA, sendo JOSÉ LUIZ SITELLI, divorciado, nascido no dia primeiro de
novembro de um mil e novecentos e sessenta e três (01/11/1963), de nacionalidade brasileira, Aposentado, natural
de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de RAMIRO SITELLI e de ANTONIA DE MORAIS
SITELLI; e LENIRA MARIA DE OLIVEIRA, divorciada, nascida no dia seis de julho de um mil e novecentos e sessenta
e dois (06/07/1962), de nacionalidade brasileira, Aposentada, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filha de FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA e de MARIA MARTA DE JESUS OLIVEIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
JEAN PIRES DA SILVA QUINTAIS e ESTEICE CAROLAINE DE MORAES, sendo JEAN PIRES DA SILVA QUINTAIS,
solteiro, nascido no dia vinte e sete de abril de um mil e novecentos e noventa e cinco (27/04/1995), de nacionalidade
brasileira, Autônomo, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JESSÉ DA SILVA
QUINTAIS e de MARIA BENEDITA PIRES LOURENÇO; e ESTEICE CAROLAINE DE MORAES, solteira, nascida no dia vinte
e sete de agosto de um mil e novecentos e noventa e sete (27/08/1997), de nacionalidade brasileira, do lar, natural
de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de CESARIO APARECIDO BUENO DE MORAES e de
FÁTIMA APARECIDA PIRES.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
VINICIUS AUGUSTO FADEL e DIEGILIS RAFAELA DE MORAES, sendo VINICIUS AUGUSTO FADEL, solteiro, nascido
no dia vinte e três de julho de um mil e novecentos e noventa (23/07/1990), de nacionalidade brasileira, Autônomo,
natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de NILTON CESAR FADEL e de ADRIANA
APARECIDA TORTOLI FADEL; e DIEGILIS RAFAELA DE MORAES, solteira, nascida no dia dezessete de setembro de um
mil e novecentos e noventa e cinco (17/09/1995), de nacionalidade brasileira, Autônoma, natural de Araras - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de MACIEL DE MORAES e de LILIAN DE FREITAS DE MORAES.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 12 de agosto de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
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CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 1.042 LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, TIPO COMUM), COM ENTREGA
PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS QUATRO VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS, SENDO: ONIX PLACA FGX 2248, ONIX PLACA FGX 2249, ETIOS PLACA FYZ
8094 E COROLLA PLACA EGI 7165 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da realização: 27/08/2021
Horário da abertura: 15 horas
Local: Câmara Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas n° 500, Centro, no Município de Cosmópolis – SP.
O Edital na íntegra, bem como seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados no quadro
geral de avisos da Câmara Municipal de Cosmópolis, e no site www.camaracosmopolis.sp.gov.br, na
aba Editais.
Câmara Municipal de Cosmópolis, 13 de agosto de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
PRESIDENTE

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 81,51”

Câmara Municipal de Artur Nogueira
EDITAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Vereador JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES, Presidente da Câmara Municipal de Artur Nogueira,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, informa a todos que, nos termos do artigo 253, §1º,
I, II e III, do Regimento Interno desta Casa, fica designada a data de 1º de setembro de 2021, às 15:00
horas, no Salão Nobre “Vereador Osvaldo Sia”, para a realização de Audiência Pública conjunta para
exposição do Projeto de Lei nº 044/2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos –
PPA, do período 2022-2025 e dá outras providências” e do Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do
Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”.
		

Publique-se.

Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 12 de agosto de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
Presidente da Câmara Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”
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Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Apresentação dos balancetes da Câmara Municipal de Artur Nogueira, referentes às verbas recebidas e despesas realizadas no mês de Julho de 2021.
04 – Votação da Ata da 16ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 2 de agosto de 2021.
Aprovada por unanimidade.
05 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 044/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual de
Investimentos – PPA, do período 2022-2025 e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá
outras providências”.
Encaminhados às comissões competentes.
06 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 027/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa;
Aprovada por unanimidade.
07 - Leitura e votação de Requerimento:
•
Nº 010/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari.
Aprovado por unanimidade.
08 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 560/2021, de autoria dos Vereadores José Pedro de Jesus Paes e Dailton Silva Barbosa.
•
Nº 561/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa;
•
Nº 562/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa;
•
Nº 563/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 564 a 571/2021, de autoria do Vereador Milton Barbosa Santos.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a criação do Plano de Ampliação dos serviços de captação e tratamento de água junto SAEAN
e dá outras providências”.
Pedido de adiamento por 1(uma) sessão ordinária, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio. Pedido
aprovado por unanimidade.
03 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria do Executivo, que “Acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 3.376/2018 que autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação de Produtores Rurais de Artur Nogueira – APR”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a produção e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos no âmbito da administração direta e indireta no Município de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.

Artur Nogueira, 10 de agosto de 2021
REFERENTE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Considerando a possibilidade de aumentar o número de empresas interessadas em participar
do serviço à que se propõe este processo em questão, fica prorrogado o prazo para apresentação da
documentação constante no Instrumento Convocatório, fica estendido o prazo para recebimento dos
envelopes impreterivelmente até o dia 10 de setembro de 2021 , às 14:00 Horas.
Gabriela Montoya Fernandes
Presidente Superintendente

05 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria da vereadora Maria José
Pereira do Amaral Hunglaub, que “Institui no calendário oficial do município o dia da conscientização
e enfrentamento a Síndrome de Digeorge”.
Aprovado por unanimidade.
06 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do Executivo, que “Altera
dispositivo da Lei Municipal nº 3.508, de 1 de junho de 2021, que instituiu a criação, composição,
competência e funcionamento do Conselho Municipal da Juventude do Município de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 10 de agosto de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 200,07”

Extrato de Contrato
Contrato : 022/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Caritas Laboratório de Análises Clínicas Ltda
Objeto: A contratada obriga-se à execução de serviços de exames médicos e laboratoriais admissionais para atendimento ao Processo Seletivo de nº 001/2021 do Serviço de Água e Esgoto de Artur
Nogueira – SAEAN.
Valor: R$ 8.434,00
Data Assinatura: 11 de agosto de 2021

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:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 - PROCESSO
ADM Nº 3488-8/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): D.C.N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelas funcionárias
e nutricionistas em exercício nas cozinhas das unidades escolares municipais e estaduais. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 39.397,59 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e nove
centavos). Data de assinatura: 02/08/2021. Artur Nogueira, 12 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
– Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 - PROCESSO ADM Nº 3488-8/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME. Objeto:
Registro de preços para futura aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelas funcionárias e nutricionistas em exercício nas cozinhas das unidades escolares
municipais e estaduais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 6.336,00 (seis mil, trezentos e
trinta e seis reais). Data de assinatura: 02/08/2021. Artur Nogueira, 12 de agosto de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 - PROCESSO ADM Nº 3488-8/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI. Objeto:
Registro de preços para futura aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelas funcionárias e nutricionistas em exercício nas cozinhas das unidades escolares
municipais e estaduais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 12.795,40 (doze mil, setecentos
e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Data de assinatura: 02/08/2021. Artur Nogueira, 12 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - PROCESSO ADM Nº 3554-7/2021 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 e insumos para o “Projeto Oximetria” seguindo as portarias nº(s) 2222 de agosto de 2020
e 2994 de 29/10/2020, prevenção a COVID-19. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais). Data de assinatura: 04/08/2021. Artur Nogueira, 12 de agosto de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 110,46”


                    


                
              
                

                  






Extrato de Contrato
Contrato – 021/2021
Processo – 013/2021
Tomada de preço – 003/2021
Contratante: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Contratado: TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de retroescavadeira, com potência mínima de 7 HP, capacidade de caçamba frontal mínima de 0,5 m3, 4X4, tipo
JCB ou similar, incluindo operador e demais despesas.
VALOR de R$ 479.400,00 (Quatrocentos e setenta e nove mil e quatrocentos reais) sendo o pagamento mensal de R$ 39.950,00 (Trinta e nove mil e novecentos e cinquenta reais) em 12 (doze) meses.
Data Assinatura: 02 de agosto de 2021.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 046/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP A GRANEL, P13 E P45), VASILHAMES EM COMODATO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE
EDITAL- Data da Realização 25/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 12 de agosto de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000817377.2008.8.26.0666 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Artur
Nogueira, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Leontina Soares da Silva, CPF 283.344.638-12 , com
endereço à Estrada Municipal Holambra, N.º 215, Sítio Reijers - (19) 99184-8725, Bairro
Alegre, CEP 13825-000, Holambra - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Gaplan Caminhões Leste LTDA. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
23.113,28, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
K-13e17/08
de Artur Nogueira, aos 27 de julho de 2021.

o

13 de Agosto de 2021

4

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 104827434.2017.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Artur Nogueira,
Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ELIOT RODRIGUES MACEDO, Brasileiro, Solteiro, RG 44.037.319-0,
CPF 368.887.658-06, com endereço à AVENIDA SANTOS DUMMONT, 2048,
ITAMARATY, CEP 13160-000, Artur Nogueira - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO,
alegando em síntese: "A Requerente na condição de Instituição de Ensino lhe prestou
Serviços Educacionais, RA 11138047 – Ciências Econômicas, conforme Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira,
K-06e10/08
aos 27 de julho de 2021.
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:
____________________________________________________________
DANIEL GIRALDI IZIDORO DA SILVA, divorciado, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, natural
de Santo Antônio de Posse - SP, residente à Rua João Santino, 81, Vila Esperança, Santo Antônio
de Posse - SP, filho de JOSÉ IZIDORO DA SILVA e de ISABEL GIRALDI; e GLAUCIA CRISTINA
BORGES solteira, de nacionalidade brasileira, tecnica de enfermagem, natural de Santo Antônio de
Posse - SP, residente à Rua Luiza Bertazola Milanes, 643, Vila Rica II, Santo Antônio de Posse - SP,
filha de ANTONIO BORGES e de Osmarina Pereira Borges.
____________________________________________________________
RODOLFO EDUARDO DIAS SILVA, divorciado, de nacionalidade brasileira, Motorista, natural
de Campinas - SP, residente Rua Larissa Linares, 355, Córrego Bonito, Santo Antonio de Posse - SP,
filho de OBERTO EDUARDO DA SILVA e de ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA DIAS; e JAQUELINE FERNANDA SANCHES PEREIRA divorciada, de nacionalidade brasileira, doméstica, natural de
Jaguariúna - SP, residente Rua Larissa Linares, 355, Córrego Bonito, Santo Antonio de Posse
- SP, filha de EDUARDO APARECIDO PEREIRA e de SILVANA SANCHES.
___________________________________________________________
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, 12 de agosto de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 01/2018
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 13 de agosto de
2021 à 19 de agosto de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e
das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a
de
admissão
(CTPS,
Cópia
CPF/RG/Comprovante
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

Élcio Ferreira
Élcio Ferreira
TrentinTrentin
Superintendente
do CISMETRO
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2021- 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 AQUISIÇÃO
FUTURA DE 189.000 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL) UNIDADES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIATRICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 27/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.
sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 12 de agosto de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: prestação de serviços de manutenção e
conservação de vias públicas, bem como jardins, praças, corredores centrais e áreas verdes, conforme termo de referência (Anexo III) que faz parte integrante do edital. Data da Sessão Pública dia
26/08/2021, às 09h00, junto ao Departamento de Licitações. Os Envelopes deverão ser protocolados
até as 08h45min do dia 26/08/2021, junto ao Departamento de Compras. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Demais informações: Departamento de Licitações, sito a Rua Dez de Abril, nº 629, Centro, Artur Nogueira/SP – Fone
(19) 3827-9700 – Ramal 9705 ou 9722. Artur Nogueira, 12 de agosto de 2021.
TAMIRIS ARTUZI LIBANORI
Secretária de Meio Ambiente
Qualquer divergência entre o aviso e o edital prevalece o edital.

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

Classificação
50º
51º
52º
53º

Classificação
01º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Vivian Aparecida Da Silva
Patrícia Mendes Da Silva
Marta Ferreira Dos Santos De Lima
Patrícia Alessandra Ramalho Rodrigues De
Godoy
FUNÇÃO: Assistente Social – Amparo
Candidato
Roseane Helena De Vilas Boas
Holambra, 13 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2021- 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 Futuras Aquisições de
Materiais de Construção em geral, para uso nos diversos setores e departamentos municipais, conforme Termo de Referencia I deste edital - Data da Realização 31/08/2021 às 09h00. Formalização
de Consultas e Edital www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através
do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 12 de agosto de 2021.
JOAQUIM CHAVES PINHEIRO
Secretário Planejamento Obras Serviços Municipais
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

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

Após espera angustiante,
Globo estreia Nos Tempos
do Imperador

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

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

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

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

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

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

A trama

Entrevista

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

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

Primeira vez

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

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

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

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

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

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

Números

Duas vezes

Bate - Rebate

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

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

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

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

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

Na sétima e última fase
de “Gênesis”, o Palácio do
f a ra ó S h e s h i ( F e rna nd o
Pavão) será um dos mais
movimentados da trama.

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

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

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

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

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

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

Escanteio

Palácio do Faraó
No ataque

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

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

Mercado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(crédito Instagram)

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

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

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

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

Semestre
Futebol

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

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

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

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

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

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

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

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

Edição

13 de Agosto de 2021

O erro faz parte do jogo.
Avanço nenhum consegue
impedir

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

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

Ainda em se tratando de
Band, Carlos Nascimento,
não aquele, mas alguém com
uma história de mais de 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercado

Detalhe
Entre as mudanças que o
“Jornal da Band” vai sofrer ao
longo dos próximos tempos,
inclua-se por aí a vestimenta de

6

todos.
Há o desejo de dar um salto
também na questão dos figurinos.

Exterminadores do Além

Humor

Regressiva

(imagem Silvio Santos)

No fim dos anos 1980, no seu
programa do domingo, quadro
dos calouros, Silvio Santos disse
que ninguém sai de casa para o
trabalho querendo errar. Todos
vão querendo acertar. Mas em
algumas vezes acabam errando.
Quando um programa de TV
recebe críticas ou comentários
de colunistas de TV, nenhum
ator ou diretor deve ficar chateado. Não há nada pessoal nisso.
Todo e qualquer programa
sempre é criado e apresentado
para dar certo, ter audiência e
encantar o público.
Mas, em certas ocasiões,
não dá certo e isto não é crime
algum.
As pessoas erram.

E os comentários ou críticas
devem ser analisados e entendidos como coisas que podem ser
corrigidas logo depois.
Ninguém deve virar inimigo
de infância de ninguém ou se
sentir ofendido por isso.
Basta ler e entender se por
acaso houve o erro citado.
E se houve, corrigir da outra
vez.
Todos são passíveis ao erro,
inclusive quem comenta. É do
jogo.
Os avanços da tecnologia não
fazem a gente deixar de errar.
Apenas erramos diferente

Semestre
Edição

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

Surpreendeu

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

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

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

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

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

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

fica sempre meio difícil de
entender.

Bate - Rebate

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

(Crédito Globo/Raquel Cunha)

Streaming

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

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

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

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

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

... Metade do que diz

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

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

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

C´est fini

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

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

(Lana Canepa, do ‘Jornal da Band’/Instagram)

Futebol

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

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

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

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

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

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

Quadro novo

Trabalho normal

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

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

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

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

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

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

Primeira vez
Escanteio

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

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

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

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

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

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

Vez do streaming – 2

