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Barragens Pedreira e Duas Pontes realizam reunião para formação
de Comitê de Acompanhamento das Obras dos Empreendimentos
Com o intuito de promover
um canal de comunicação
entre o DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica)
e a população das cidades de
Pedreira e Amparo, aconteceu
nos dias 11 e 12 de agosto, a 1ª
reunião para formação do Comitê de Andamento das Obras
das Barragens Pedreira e Duas
Pontes. O objetivo dos Comitês
é convocar representantes das
cidades a participarem mais
ativamente do andamento das
obras dos empreendimentos.
Através desses comitês será
possível captar as percepções, dúvidas e expectativas
da população de forma clara e
objetiva, além da efetiva aproximação junto às comunidades
locais, associações, políticos,
ONGs e formadores de opinião
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Governo de SP premia cidades por
iniciativas inovadoras em áreas prioritárias;
Jaguariúna é uma das premiadas
O Governador João Doria
realizou, na última sexta-feira
(13), a entrega dos prêmios de
11 cidades vencedoras da premiação “Cases Inovadores”,
do Programa Parcerias Municipais. A ação, desenvolvida
pelo Governo de SP por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Regional, tem objetivo
de incentivar e reconhecer
iniciativas transformadoras

implantadas pelos municípios
em áreas prioritárias como
Educação, Saúde, Segurança,
Desenvolvimento Social e
Desenvolvimento Econômico.
O montante dos 11 prêmios é
de R$ 3,85 milhões, a serem
repassados às prefeituras por
meio de convênios.
O objetivo do programa
Parcerias Municipais é que
os municípios atuem na me-

lhoria dos desempenhos em
indicadores chaves, com a
orientação das ações para
resultados efetivos, de forma
que as ações possam ter reflexos na qualidade de vida
da população e na redução
de desigualdades regionais.
Nesse ano de 2021, os projetos
foram apresentados a partir
de oito desafios propostos
pelo Governo de SP.
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Toninho Bellini participa
de lançamento do
programa Bolsa Trabalho
O prefeito Toninho
Bellini participou na
tarde desta terça-feira,
17, do lançamento do
programa Bolsa Trabalho do Governo do
Estado de São Paulo que
visa a disponibilização
de 30 mil vagas para a
população desempregada, com prioridade para
mulheres. A iniciativa

é desenvolvida pelas
secretarias de Desenvolvimento Econômico
e de Governo em parceria com municípios
cadastrados no programa e tem objetivo de
promover a retomada
de emprego e renda que
vai impactar, direta e
indiretamente, cerca de
120 mil pessoas apenas

no ano de 2021. “Nossa
Secretaria de Promoção Social já concluiu
a adesão ao programa
antecipadamente e
aguardamos essa disponibilização das vagas
para nossos munícipes”,
disse Bellini. No evento
ele esteve também com
a Deputada Estadual
Carla Morando (PSDB).
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Mogi Mirim
se aproxima da
marca de 100 mil
doses aplicadas
contra a Covid

209 dias se passaram desde
21 de janeiro de 2021, quando
a primeira mogimiriana – a enfermeira da Santa Casa de Mogi
Mirim, Érika Priscila Silveira de
Oliveira Lourenço – foi vacinada contra a Covid-19.
De lá para cá foram 8 incansáveis meses de luta da Administração Municipal em busca
de ações efetivas que pudessem
controlar a disseminação do
vírus e salvar vidas.
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Holambra adota
novo protocolo de
acolhimento nas
unidades básicas
de saúde
Holambra passa a adotar a
partir da próxima semana um
novo protocolo de acolhimento nas quatro unidades básicas
de saúde da cidade. A prioridade da assistência será definida
por meio de classificação de
risco realizada após a triagem.
O novo sistema, baseado na
Política Nacional de Atenção
Básica do Ministério da Saúde
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Hospital Municipal de Mogi
Guaçu fecha julho com 64
cirurgias oncológicas

O Hospital Municipal Dr. Tabajara
Ramos realizou no mês de julho um
total de 64 procedimentos cirúrgicos.
Por conta da pandemia da Covid-19,
as cirurgias estão sendo feitas na Santa
Casa, mas os procedimentos são feitos
pelos médicos do HM.

O Hospital Municipal de Mogi
Guaçu é referência para atendimento
aos pacientes graves suspeitos ou confirmados com a Covid-19, entretanto,
é credenciado junto ao Ministério da
Saúde como UNACON (Unidade de
Alta Complexidade em Oncologia).
Página 6.

Caminho da
Fé elege nova
diretoria e
Estiva Gerbi é
eleita presidente
do Conselho
Deliberativo;
indicado para
representar o
município foi o
peregrino Paulo
Miranda
Página 5.
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Saneamento mais
próximo dos pequenos
municípios

- Caderno A |

Toninho Bellini participa de
lançamento do programa Bolsa
Trabalho

*Por Ricardo Lazzari Mendes
Os gargalos do saneamento estão presentes
em municípios de todos os portes. A falta de
abastecimento de água
potável ainda é um problema para 35 milhões
de brasileiros e aqueles
que vivem sem acesso à
rede de esgoto somam
100 milhões de pessoas.
Porém, a população
dos municípios menores
tem maior dificuldade
para acesso aos serviços
de infraestrutura básica
de saneamento. A escassez de recursos financeiros e a falta de mão de
obra qualificada para
atender às demandas
de empreendimentos
do setor são alguns dos
fatores determinantes
desse atraso.
A Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) de 2017, divulgada em 2020, mostra maior presença de
rede de coleta de esgoto
nas cidades mais populosas, alcançando 97,6%
entre aquelas com mais
de 500 mil habitantes.
Nos municípios com
população com 100 mil
a 500 mil, o serviço de
coleta de esgoto aparece
em 92,9%.
Na outra ponta, cidades com população até
5 mil habitantes, 57,6%

contam com esses serviços. Na faixa intermediária, entre 5 mil a 10
mil habitantes, 50,2%
dispõem de empreendimentos de sistemas de
esgoto contra 56,4% entre as localidade entre 10
mil a 20 mil habitantes.
O Novo Marco Legal do Saneamento traz
um novo modelo de organização dos municípios capaz de atender às
demandas das cidades
menores. A nova legislação determina que
os Estados devem criar
unidades regionais de
saneamento básico, que
são agrupamentos de
municípios, não necessariamente limítrofes.
Apesar da participação facultativa nas prestações regionalizadas, os
municípios só contarão
com recursos federais se
integrarem esses blocos.
A proposta de operações
regionalizadas é alcançar o subsídio cruzado,
seja por cidades de uma
mesma região, bacia
hidrográfica ou região
administrativa. O modelo permite ampliar a
escala com a prestação
de serviço e construção
de empreendimentos
reunindo essas localidades. Com o aumento
da produtividade das
prestadoras de serviço,
há potenciais ganhos

de eficiência. Assim, a
modelagem de blocos
e operações regionalizadas devem possibilitar às companhias
estaduais deficitárias
e também aos municípios menores, sem recursos suficientes para
investimentos em saneamento, soluções mais
adequadas e de melhor
eficiência.
O esforço para cumprir os objetivos de universalizar o abastecimento de água e chegar
a 90% de atendimento
do esgotamento sanitário, até 2033, deve ser de
todos os entes da federação. O novo marco legal
do saneamento é apenas
o pontapé inicial de uma
mudança significativa
na qualidade de vida da
população brasileira,
que deve ser implantado com planejamento e
acompanhamento das
agências reguladoras.

*Por José Renato Nalini
Muitos prefeitos
indagam o que eles
podem fazer em suas
cidades para implementar o conceito
ESG. A sigla em inglês
para designar a preocupação simultânea e
conjunta dos aspectos
ambientais (environment), sociais e de governança inteligente,
que deve inspirar poder público e iniciativa
privada nesta década.
O meio ambiente
é o mais maltratado.
Por isso, tudo o que se
fizer para a sua regeneração será bem-vindo.
Desde coisas simples:
cientificar a população
de que a presente crise
hídrica é a pior dos últimos 91 anos. Poupar
o dispêndio. Proibir
lavagem de carros e
calçadas. Ensinar hábitos que reduzam o
consumo.
Incentivar a formação de viveiros de mudas e o plantio de árvores nativas da Mata
Atlântica em todo espaço livre. As crianças
são as mais sensíveis
nesse tema. Fazer com
que elas se interessem
pela horta escolar, por

De Itapira
O prefeito Toninho
Bellini participou na tarde
desta terça-feira, 17, do
lançamento do programa
Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo
que visa a disponibilização
de 30 mil vagas para a
população desempregada,
com prioridade para mulheres. A iniciativa é desenvolvida pelas secretarias
de Desenvolvimento Econômico e de Governo em
parceria com municípios
cadastrados no programa e
tem objetivo de promover
a retomada de emprego e
renda que vai impactar, direta e indiretamente, cerca
de 120 mil pessoas apenas
no ano de 2021. “Nossa
Secretaria de Promoção
Social já concluiu a adesão
ao programa antecipadamente e aguardamos essa
disponibilização das vagas

(MDB), sancionou na última sexta-feira, 13, a Lei nº
1111, aprovada na Câmara
Municipal, que institui o
Programa de Cooperação
e o Código Sinal Vermelho,
visando o combate e a prevenção à violência contra
a mulher. O projeto da lei
é de autoria da prefeita
municipal.
O Código “Sinal Vermelho”
é uma lei instituída
um jardim na escola, o município é hoje enpara pedido de socorro,
pelo plantio de árvo- tidade da Federação, a fim de ajudar mulheres
res, mas não “uma” no desde 5.10.1988. Pre- em situação de violência,
dia da árvore. Muitas. cisa fazer valer essa em especial a violência
O Brasil destruiu todos condição, que foi um doméstica e familiar, de
os biomas, batendo verdadeiro upgrade na acordo com os termos da
recordes nos últimos Federação brasileira. Lei Federal n° 11.340, de
dois anos. A iniciativa
Procurar investi- 07 de agosto de 2006 – Lei
a cargo das cidades mento internacional, Maria da Penha.
De acordo com a autora
pode amenizar esse mostrando que nos
do
projeto de lei, a prefeita
extermínio macro.
limites de sua cidade,
Cláudia
Botelho, a iniciaIdem com a energia. prevalece o respeito ao
tiva
permitirá
articulação
Trocar a iluminação ambiente, assim como
da Prefeitura e suas sepor LED. Há incentivo preconizado no artigo cretarias para realização
do BID, que já atendeu 225 da Constituição de campanha publicitária
Araras. Fomentar a da República. Chamar e mobilizações juntos às
reciclagem, fortale- a juventude a oferecer entidades do comércio e
cer a cooperativa dos sugestões e propostas, serviços. “O Sinal Verme-

catadores, obrigar as
empresas a adotarem
a economia circular
e a logística reversa.
Estimular startups a
criarem respostas para
problemas até hoje
considerados insolúveis, mas que podem
merecer tratamento
adequado desde que
haja estudo, ousadia e
boa vontade.
Mais ainda: provocar o Parlamento a
aderir à cultura ESG.
Impedir que projetos
de lei contrários à sustentabilidade ou em
evidente retrocesso
ecológico sejam aprovados. E mostrar que

mediante concursos
de crônicas, contos,
poesias, ensaios e twitter, além de pequenas
mensagens gravadas
no celular e que podem
viralizar, mostrando
que na cidade se leva
a proteção ambiental
a sério. Coisa que, infelizmente, não acontece
em outros âmbitos.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

para nossos munícipes”,
disse Bellini. No evento
ele esteve também com a
Deputada Estadual Carla
Morando (PSDB).
Com investimento de
R$ 80 milhões, o programa Bolsa Trabalho vai oferecer bolsas no valor de R$
535 por mês aos cidadãos
que realizarem atividades
de trabalho em órgãos
públicos municipais e estaduais. A carga horária será
de 4 horas diárias, cinco
dias por semana, e o benefício poderá ser pago por
cinco meses consecutivos.
Além disso, os participantes realizarão um curso de
qualificação profissional e
receberão apoio à empregabilidade, por meio dos
Postos de Atendimento ao
Trabalhador (PATs).
Os inscritos poderão
escolher seis opções de
cursos profissionalizantes
virtuais da Univesp (Uni-

versidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: Auxiliar
de Controle de Produção e
Estoque; Gestão Administrativa; Gestão de Pessoas;
Organização de Eventos;
Rotinas e Serviços Administrativos; Secretariado e
Recepção.
Serão aceitas inscrições
de moradores do estado
de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos
e com renda familiar de
até R$ 550 por pessoa
(equivalente a meio salário
mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever
no portal do Bolsa do Povo
entre 23 e 29 de agosto:
www.bolsadopovo.sp.gov.
br.A seleção ocorrerá até
4 de setembro e a convocação será feita por meio
de publicação no Diário
Oficial.
A distribuição de vagas
entre os municípios aderentes considera a população, índice de vulnerabilidade social e projetos de
desenvolvimento local. Já
os cidadãos inscritos são
selecionados conforme
parâmetros do questionário socioeconômico, com
priorizações de mulheres
arrimo de família, maiores
encargos familiares, tempo
de desemprego e maior
idade.

Prefeita de Estiva Gerbi sanciona
lei que institui o programa Código
Sinal Vermelho de combate à
violência contra mulher

(*) Ricardo Lazzari
Mendes é presidente
da Apecs (Associação
Paulista de Empresas de
Consultoria e Serviços
em Saneamento e Meio
Ambiente), engenheiro
pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP
e doutor em engenharia
De Estiva Gerbi
hidráulica e sanitária
pela Escola Politécnica
A Prefeita de Estiva
da USP.
Gerbi, Claudia Botelho

O que o prefeito deve
fazer

2

lho é um canal silencioso
de denúncia que ficará à
disposição das mulheres.
Para funcionar bem, precisamos capacitar os trabalhadores e as pessoas que
de alguma forma podem
ser a salvação de uma mulher em perigo, e a partir
de agora poderemos iniciar
esse importante avanço na
proteção da mulher estivense”, explicou a prefeita.
O Código “Sinal Vermelho” funciona como
um pedido de socorro, no
qual a mulher pode dizer
“código vermelho” ou sinalizar e efetivar o pedido de
socorro e ajuda expondo a
mão com uma marca em
seu centro, na forma de um
“X”, feita preferencialmente com batom vermelho
e, em caso de impossibilidade, com caneta ou
outro material acessível, se
possível na cor vermelha,
a ser mostrado com a mão
aberta, para que o pedido
tenha uma comunicação
com mais clareza.
O protocolo básico e
mínimo que trata esta Lei
consiste em que, ao identificar o pedido de socor-
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ro, o atendente de farmácias, repartições públicas
e instituições privadas,
portarias de condomínios,
hotéis, pousadas, bares,
restaurantes, lojas comerciais, administração de
supermercados, proceda a
coleta do nome da vítima,
seu endereço ou telefone, e ligue imediatamente
para a Polícia Militar, pelo
número 190 ou para a
Guarda Civil Municipal,
pelo número 153. A vítima
será conduzida, de forma
sigilosa e com discrição, a
local reservado no estabelecimento para aguardar a
chegada da autoridade de
segurança pública.
O Poder Executivo
agora, está autorizado a
promover ações para a
integração e cooperação
com o Poder Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública, Casa da
Mulher Brasileira, entre
outros, a fim de viabilizar
a construção de protocolos
específicos de assistência
e segurança às mulheres
em situações de violência
através do efetivo diálogo
com a sociedade civil.
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Governo de SP premia cidades por iniciativas
inovadoras em áreas prioritárias; Jaguariúna é uma
das premiadas

Da Redação
O Governador João
Doria realizou, na última sexta-feira (13), a entrega dos prêmios de 11
cidades vencedoras da
premiação “Cases Inovadores”, do Programa
Parcerias Municipais. A
ação, desenvolvida pelo
Governo de SP por meio
da Secretaria de Desenvolvimento
Regional,
tem objetivo de incentivar e reconhecer iniciativas transformadoras

implantadas pelos municípios em áreas prioritárias como Educação,
Saúde, Segurança, Desenvolvimento Social e
Desenvolvimento Econômico. O montante dos
11 prêmios é de R$ 3,85
milhões, a serem repassados às prefeituras por
meio de convênios.
“Os casos inovadores
que nós colocamos aqui
fazem parte de um programa do Governo do
Estado de SP dedicado
exatamente à qualidade

e à eficiência da gestão
pública, especialmente
a gestão municipal. São
os casos de sucesso, de
êxito, que se tornam
referência para outras
prefeituras”, destacou o
Governador.
O objetivo do programa Parcerias Municipais é que os municípios
atuem na melhoria dos
desempenhos em indicadores chaves, com
a orientação das ações
para resultados efetivos,
de forma que as ações

possam ter reflexos na
qualidade de vida da
população e na redução
de desigualdades regionais. Nesse ano de 2021,
os projetos foram apresentados a partir de oito
desafios propostos pelo
Governo de SP. Cada
município premiado vai
receber R$ 350 mil, por
meio de convênios a serem celebrados com a
SDR, que poderão ser
utilizados em obras de
infraestrutura urbana
ou na reforma de equipamentos públicos.
Os municípios premiados foram Santa
Bárbara d’Oeste, Emilianópolis, Jaguariúna,
Franco da Rocha, Ribeirão Preto, Tarumã,
Limeira e Americana.
Além disso, as cidades
de Suzano, Ilha Comprida e Jundiaí foram
premiadas na categoria
Multidesafios, que reconhece projetos que contemplam mais de uma
área do programa.
Os oito desafios propostos aos municípios
pelo Programa Parcerias Municipais são: (1)
ampliar o acesso à creche; (2) universalizar o
acesso à pré-escola; (3)
alavancar a qualidade
do Ensino Fundamental
I; (4) reduzir as taxas de
Mortalidade Infantil e
Materna; (5) reduzir os
óbitos prematuros por

Doenças Crônicas Não
Transmissíveis; (6) Promover ambientes menos
suscetíveis a roubos; (7)
Fortalecer as redes de
combate à violência sexual; e (8) Mitigar os
impactos da pandemia
na pobreza e na geração
de emprego e renda.
Em sua segunda edição, o Programa Parcerias Municipais conta
com 621 municípios
inscritos. Ao todo, 224
municípios
cadastraram 723 cases inovadores e concorreram à
premiação em 2021. “O
compartilhamento das
práticas e tecnologias
é o grande legado para
todos os municípios de
São Paulo, além de pactuar resultados e premiar as melhores práticas, estabelecendo a
meritocracia para o recebimento de recursos”,
destacou o Secretário de
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.
Confira a lista de desafios e cidades premiadas:
Desafio 1: Ampliar o
acesso à creche - Santa
Bárbara d’Oeste
Desafio 2: Universalizar o acesso à pré-escola
- Emilianópolis
Desafio 3: Alavancar
a qualidade do Ensino
Fundamental I - Jaguariúna

Desafio 4: Reduzir
as taxas de Mortalidade Infantil e Materna Franco da Rocha
Desafio 5: Reduzir os
óbitos prematuros por
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis - Ribeirão Preto
Desafio 6: Promover
ambientes menos suscetíveis a roubos - Tarumã
Desafio 7: Fortalecer
as redes de combate à
violência sexual - Limeira
Desafio 8: Mitigar os
impactos da pandemia
na pobreza e na geração
de emprego e renda Americana
Multidesafios:
Suzano, Ilha Comprida e
Jundiaí
Excelência
O Programa Parcerias
Municipais da Secretaria de Desenvolvimento Regional é finalista
do Prêmio Excelência
em
Competitividade,
promovido pelo Centro
de Liderança Pública
(CLP). A premiação é
concedida a estados que
desenvolvem políticas
públicas de impacto em
competividade. Ao todo,
foram inscritas 280 iniciativas em todo o Brasil
e, entre as seis finalistas,
três sairão vencedoras.
O anúncio e premiação
ocorrerá no dia 30 de
setembro.

Artur Nogueira confirma adesão ao Bolsa-Trabalho
com auxílio de R$535 para pessoas em situação de
vulnerabilidade social
Artur Nogueira foi beneficiada com o programa Bolsa-Trabalho. Esta
é uma ação do Governo
Estadual que será feita
com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração.
O programa foi lançado
na terça-feira (17) e será
destinado para o grupo
de trabalhadores desempregados que não são beneficiários do seguro-desemprego, com renda per
capita igual ou inferior a
meio salário-mínimo.
Lucas Sia, prefeito
do município, julga ser
importante o programa.
“Essa é mais uma ma-

neira de ajudar quem
está em situação de dificuldade, principalmente
devido à pandemia. Queremos oferecer maneiras
que viabilizem a retomada econômica tanto
dos moradores quanto
do município. Seguimos
ainda mais otimistas
com esse novo programa
do Governo do Estado”,
discursou.
Serão aceitas inscrições de moradores desempregados, maiores
de 18 anos e com renda
familiar de até R$ 550
por pessoa (equivalente
a meio salário-mínimo).
Os cidadãos elegíveis de-

vem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 23 e 29 de agosto no
site bolsadopovo.sp.gov.
br.
As inscrições começam nesta segunda-feira (23), e se estenderão
até o dia 29 de agosto.
O resultado da seleção
será divulgado dia 4 de
setembro, e a convocação será feita por meio
de publicação no Diário
Oficial. Após o resultado,
se dará a convocação dos
aprovados e o início está
previsto para o dia 15 de
setembro.
Os beneficiados poderão prestar serviços nos

órgãos públicos do município por quatro horas
diárias, além de realizar
curso de qualificação
profissional. Todos receberão mensalmente a
bolsa-auxílio de R$535
durante os cinco meses
de programa.
A prioridade de vagas
será para mulheres chefes de família e pessoas
desempregadas há mais
tempo.
Sobre o Programa
Bolsa Trabalho
Efetivada a Lei nº
17.372, de 26 de maio de
2021, o programa Emergencial de Auxílio-De-

semprego passou a fazer
parte do Programa Bolsa do Povo denominado
Bolsa-Trabalho, que engloba a gestão dos benefícios, ações e projetos,

com ou sem transferência de renda, destinados
para atendimento de
pessoas em situação de
vulnerabilidade social no
estado de São Paulo.

Parceria com o Município permitirá que empresa Milfarma
doe centenas de medicamentos para a rede básica

De Mogi Mirim
O Prefeito Paulo de
Oliveira e Silva esteve
na segunda-feira (16), na
sede da distribuidora de
medicamentos, Milfarma, para uma conversa

com o diretor administrativo da empresa, José
Fraga Junior.
O encontro foi intermediado pelo vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães e também contou com a participação

da farmacêutica responsável técnica pelo almoxarifado da Secretaria de
Saúde, Mariana de Lima
Carvalho Sanseverino.
O objetivo do encontro foi viabilizar uma
maneira da Prefeitura
receber, em forma de doação, medicamentos que
não podem ser comercializados pela distribuidora.
“Alguns medicamentos, durante os processos
logísticos, sofrem avarias
as quais não comprometem o produto para o
consumo. Mesmo assim,
eles não podem ser comercializados com essas
avarias. Porém, os frascos estão intactos, assim
como a rotulagem. E o

mais importante, todos
estão dentro do prazo
de validade e podem ser
consumidos, mediante
orientação médica”, explicou o diretor administrativo da empresa, José
Fraga Junior.
Atualmente, os medicamentos com avarias
nas embalagens acabam
sendo descartados pela
empresa e levados diretamente para a incineração. Para evitar este tipo
de desperdício, a empresa Milfarma está disposta a doar as medicações
que fazem parte da padronização da rede básica e, assim, contribuir
para o abastecimento
das 11 unidades básicas
de saúde.

A farmacêutica Mariana de Lima Carvalho
Sanseverino constatou
que as avarias não comprometem a qualidade
do produto e, portanto,
não há nada que impeça a utilização pela rede
básica. “As medicações
estão perfeitas e podem
ser utilizadas.
Portanto, iremos viabilizar o recebimento
dessa doação que será
uma grande ajuda para
a área de Saúde do Município”, reforçou Mariana.
O Prefeito Paulo de
Oliveira e Silva também
sinalizou positivamente
para a parceria que deverá viabilizar a doação
de medicamentos para

Mogi Mirim. “É muito
bom saber que uma empresa como a Milfarma,
está disposta a contribuir com Mogi Mirim,
com uma visão social”,
agradeceu o Prefeito.
A Milfarma já contribui de forma social com
o Município, há 3 meses. Uma ação entre os
funcionários têm garantido a doação mensal de
aproximadamente 100
cestas básicas ao Banco
de Alimentos. Neste mês
de agosto, 102 cestas
foram doadas pela empresa, em benefício das
famílias em situação de
vulnerabilidade social,
referenciadas pela Secretaria de Assistência
Social.
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Prefeitura confirma licitação para instalação de
Ossuário em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

antiga administração.
O projeto para a
A Prefeitura de Ar- implantação das certur Nogueira confirmou ca de 800 gavetas foi
a fase externa da lici- aprovado por unanimtação que irá viabilizar idade pela Câmara de
a instalação de um Os- Vereadores e sancionasuário no município. O do pelo prefeito Lucas
processo licitatório será Sia (PSD) neste mês de
aberto na próxima se- agosto. Segundo a Secmana e, assim que con- retaria de Planejamencretizado, será o camin- to, assim que finalizada
ho para diminuir o a licitação, com sucesproblema da falta de es- so, será dado o início da
paço no Cemitério Mu- instalação do Ossuário.
nicipal, herdado pela
Os valores para solu-

cionar o problema de
vagas no local não estavam previstos em
orçamento
anterior.
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 levou em consideração a reforma e/ou
construção de um novo
cemitério.
Mesmo assim, o Pod-

er Público Municipal
não fechou os olhos ao
problema e, analisou e
ponderou diversas possibilidades como aquisição de terreno, ampliação de cemitério,
sendo uma construção
vertical ou não, terceirizada ou não. Dentre
as alternativas, estava
o Ossuário que, assim
que possível, será feito
próximo à rua Nair
Fontana
Rodrigues,
nas proximidades do

velório.
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.
Ossuário aprovado por unanimidade
O projeto prevê o
recolhimento de ossos
provenientes de sepulturas abandonadas há
mais de 10 anos no Ce-

mitério do Município
de Artur Nogueira, o
que possibilitará a liberação de espaços para
futuras sepulturas no
Cemitério Municipal.
Isso deve aumentar a
vida útil do atual local
até que a outra alternativa esteja viabilizada
para que a população
consiga sepultar entes
queridos de maneira
digna, prestando assim
suas últimas homenagens.

Parque Ecológico contará com espaço Kids e Academia ao
Ar Livre
De Amparo

serviços para a execução
das melhorias tiveram
O Parque Ecológico início.
de Amparo contará com
“Estamos também em
Espaço Kids e Academia processo final de elaboao Ar Livre. Na manhã ração de um projeto para
de quarta-feira, 17/8, o a revitalização de todo o
vice-prefeito e secretário Parque. Na revitalização
de Meio Ambiente, Gil- toda a pista de caminberto Moreira Piassa hada será refeita e tereFilho informou que os mos mais espaços para

piqueniques e descanso”,
ressaltou Piassa.
Além disso, a secretaria de Meio Ambiente está
preparando a recuperação do Orquidário Municipal. O departamento
de Compras e Licitações
da Prefeitura também
está licitando a estufa
para a produção de mu-

das e flores para plantio
na cidade toda.
O Parque Ecológico
“Dr. Paulino Recch” funciona na rua Salermo, no
Jardim das Orquídeas,
de terça-feira a domingo,
das 8 às 17 horas. Grupos
estudantis podem agendar visita pelo telefone
19-3807-9088.

Águas de Holambra inicia melhorias na ETE Cachoeira
De Holambra

para unidade.
De acordo com o coA
concessionária ordenador de Operações
Águas de Holambra ini- e Serviços da Águas de
ciou, na semana passa- Holambra, Alan Pedra,
da, processos que irão a batimetria é primeira
garantir melhorias na etapa para o projeto de
ETE (Estação de Trat- desassoreamento
das
amento de Esgoto) lagoas. A batimetria
Cachoeira. A intenção consiste na medição da
é aumentar eficiência e profundidade das laqualidade nos proces- goas - este levantamsos de tratamento das ento será utilizado para
lagoas, trazendo mais dimensionamento
do
segurança operacional volume total de lodo a

ser retirado.
A próxima etapa será
o desassoreamento com
a utilização de dragagens por bombeamento, que opera na sucção
do lodo depositado no
fundo das lagoas, em
seguida iniciamos o
processo de desaguamento do lodo por meio
de centrífugas, promovendo a desidratação
para
condicionamento do material seco, a

ser transportado até o
aterro sanitário devidamente licenciado.
“Com essa iniciativa,
aumentamos o volume
útil das lagoas, melhorando ainda mais a
qualidade do efluente
tratado em nossa estação, para continuidade ao atendimento
dos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente”, conclui
Alan.

Projeto da Secretaria de Educação incentiva
bons hábitos alimentares de alunos
A Secretaria Municipal de Educação iniciou
junto aos CEIs (Centros
de Educação Infantil)
um projeto que visa incentivar as crianças a
adquirirem bons hábitos alimentares com
ingestão de alimentos
saudáveis.
Idealizado pelas nutricionistas Aleandra
Marcatti (Secretaria de
Educação) e Ariane Bologna (SEPAT - empresa
prestadora de serviços
da merenda escolar),
o Projeto de Educação

Nutricional
Reconstruindo Bons Hábitos
Alimentares chama a
atenção das crianças
através do efeito visual de construção dos
pratos. Através de desenhos e montagens de
cenários, os alunos sentem-se mais motivados
a consumir alimento
como frutas, legumes
e verduras. “A comida
funciona como uma linguagem, pois por meio
dela construímos uma
relação com os outros.
Com isso devemos pro-

mover uma educação
alimentar saudável e
ainda reduzir o desperdício e promover a
sustentabilidade. Além
disso, o projeto acaba
trabalhando a atenção
e a motricidade fina das
crianças”, explicou Aleandra.
O projeto é desenvolvido através de professoras, gestoras e
equipe de apoio dos
CEIs e com apoio da
Secretária Regina de
Santana Lago Gracini. “Já percebemos um

uma resposta muito
positiva das crianças.
Com esse projeto queremos incentivar as crianças a despertar os
hábitos de uma boa alimentação e que elas
transmitam isso em
casa, favorecendo a
qualidade de vida dela
e de seus familiares”,
disse Regina.
A ação foi iniciada
na semana passada e
aos poucos está sendo
estendida para todos
os Centros de Educação
Infantil do município.

Jaguariúna inicia vacinação de adolescentes de 16 e 17 anos
com comorbidades e deficiências contra a Covid
De Jaguariúna

sem o responsável, o adolescente deverá levar o
Jaguariúna começou a termo de assentimento
vacinar nesta quarta-fei- preenchido. O documento
ra, dia 18 de agosto, os ad- está disponível no site da
olescentes de 16 e 17 anos Prefeitura para download
com comorbidades ou através do link: https://
deficiências com a primei- is.gd/fzVXgY.
ra dose da vacina contra
Para comprovar a coa Covid-19. As gestantes morbidade, o adolescente
e puérperas (mulheres deverá apresentar carque deram à luz há pouco ta do médico ou receita
tempo) nessa faixa etária médica. Todos serão avaltambém serão vacinadas. iados pela equipe da triaOs demais adolescentes gem para liberação para
serão vacinados de acordo vacinação.
com cronograma definido
A vacinação contra a
(Veja abaixo).
Covid-19 em Jaguariúna é
Para ser imunizado, o realizada no Parque Santa
adolescente precisa estar Maria, de segunda a sexacompanhado dos pais ou ta-feira, das 15h às 19h.
responsáveis que farão a
Por falta de doses, a
autorização verbal para vacinação com a segunda
a vacinação. Se estiver dose da CoronaVac/Bu-

tantan continua suspensa
nesta quarta-feira para a
população em geral, com
exceção de gestantes. A
segunda dose da vacina
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz continua a ser aplicada normalmente nesta
quarta-feira.
Cronograma de vacinação dos adolescentes:
A partir de 18/08: 16 e
17 anos (com deficiência,
comorbidades, gestantes
e puérperas)
A partir de 26/08: 12 a
15 anos (com deficiência,
comorbidades, gestantes
e puérperas)
A partir de 30/08: 15 a
17 anos
A partir de 06/09: 12 a
14 anos
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Jaguariúna vai realizar 1º Festival Gastronômico
em setembro
consumidores pratos
especiais, diferenciados
e uma gama variada de
opções para o consumo,
além de divulgar os estabelecimentos do setor
alimentício. O evento
será realizado de 12 a 30
de setembro deste ano e
fará parte do calendário
de ações em comemoração ao aniversário de 67
anos de Jaguariúna.
Segundo a Setuc,
Cultura (Setuc), vai re- poderão participar do
De Jaguariúna
alizar o 1º Festival Gas- festival estabelecimenA Prefeitura de Ja- tronômico – Jaguariú- tos localizados em Jaguariúna, por meio da na: 67 anos de história e guariúna nas seguinSecretaria de Turismo e sabor, que oferecerá aos tes categorias: bares,

restaurantes, padarias,
lanchonetes, cafeterias,
sorveterias, entre outros. O evento seguirá
todas as orientações e
protocolos do Plano São
Paulo de retomada das
atividades no Estado.
O regulamento completo, com as regras
para participar do evento será publicado na
Imprensa Oficial no
portal da Administração (www.jaguariuna.
sp.gov.br).
Para participar, os
estabelecimentos não
precisarão pagar taxa

de adesão. As inscrições
devem ser feitas no período de 20 de agosto
a 1º de setembro, por
meio do preenchimento
de ficha anexa ao regulamento, que deverá
ser entregue na sede da
Setuc.
Cada estabelecimento poderá participar
com apenas um prato
que identifique o estabelecimento, porção
específica ou combo - o
nome do prato deverá
simbolizar a cidade e a
cultura local. Os pratos
inscritos no festival de-

verão ser comercializados com preço mínimo
de R$ 30,00 e máximo
de R$ 100,00.
“O festival é uma iniciativa importante para
valorizar o segmento
gastronômico da cidade,
que foi bastante prejudicado com a pandemia
devido ao distanciamento social e demais ações.
Queremos que seja um
evento regional e de
bastante visibilidade”,
disse a secretária de
Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen
Albaran Santos.

Pedreira participa do Prêmio “Top
Destinos Turísticos” na categoria
Turismo de Compras
De Pedreira

tos turísticos e Pedreira
concorre na categoria de
O Prêmio Top Destinos Turismo de Compras.
Turísticos é o maior reconA votação popular é
hecimento às cidades com por meio da urna virtual,
potencial turístico. A ini- acessando: www.votetop.
ciativa é fruto da parceria com.br/cidade/pedreira e
entre a ADVB – Asso- será ponderada pelo total
ciação dos Dirigentes de da população residente e
Vendas e Marketing do a avaliação do júri técnico
Brasil e a Skal Internacion- e resultarão nos venceal São Paulo – Associação dores em cada categoria.
Mundial dos Profissionais A votação acontece desde
de Turismo, e elegerá os 1º de junho e tem data de
melhores destinos do Es- encerramento em 15 de
tado de São Paulo em 16 outubro de 2021.
categorias. Estão incluídos
De acordo com o
na premiação 16 segmen- secretário municipal de

Turismo de Pedreira, Rodolfo Firmino de Souza
Rossetti, Pedreira conta
com o apoio do Poder Público e da iniciativa privada
nesse importante prêmio
que proporciona a ampliação econômica no Estado de São Paulo através
da geração de empregos e
renda no trade turístico.
Rodolfo Firmino de
Souza Rossetti destaca
ainda que nessa edição, o
Prêmio tem o apoio da Associação Paulista de Municípios, da APRECESP, da
AMITESP, a qual Pedreira

é associada, da UVESP, do
São Paulo Convention and
Visitors Bureau e da Secretaria de Turismo e Viagens
de São Paulo.
“Convocamos toda a
população pedreirense e
nossos turistas a visitarem
a página do prêmio e votar
na categoria Turismo de
Compras em Pedreira para
que nosso Município possa ser eleito em 2021 como
um dos melhores destinos
turísticos do Estado de São
Paulo”, ressalta o prefeito
Hamilton Bernardes Junior.

Caminho da Fé elege nova diretoria e Estiva Gerbi é
eleita presidente do Conselho Deliberativo; indicado para
representar o município foi o peregrino Paulo Miranda
admissão ou demissão de
pessoal, promover eleição
da diretoria executiva, entre outras funções, além
de, representar os quase
70 municípios associados.
Atendendo ao pedido
da Prefeita Claudia Botelho, a formalização da
chapa para concorrer a
eleição se deu através do
secretário de Cultura e
Turismo de Estiva Gerbi,
Heitor Corrêa Dutra, que
após, intensas conversas
e reuniões com os municípios de Ribeirão Preto, Caconde, Cravinhos e
Tambaú, definiram que
Estiva Gerbi seria a candidata à presidência através
do indicado pela Prefeita
Cláudia Botelho, o Sr.
Paulo Sérgio Miranda.
De Estiva Gerbi
tuário Nacional de Apa- representante do muPaulo Miranda é pererecida, oferecendo-lhes nicípio associado, não grino do caminho da fé há
Na última sexta-feira, os necessários pontos de podendo ser a prefeita ou mais de 10 anos, também
dia 13, aconteceu em São apoio e infraestrutura.
funcionário público, que é um dos idealizadores
João da Boa Vista, a AsAtualmente, possui 68 formará uma chapa com 1 da criação do ramal Rosa
sembleia Geral Ordinária cidades como associadas presidente e 4 vice-presi- Mística que parte de Espara eleição da nova di- e seu maior ramal possui dentes.
tiva Gerbi com destino
retoria e do conselho de- quase 900 km, saindo de
A função do presidente à Aparecida, além disso,
liberativo da Associação São José do Rio Preto e do conselho deliberativo é colabora com os peregrido Caminho da Fé. O de acordo com o estatu- de representar o Caminho nos formando equipes
Caminho da Fé (Brasil), to, a eleição da diretoria da Fé, decidir sobre todos de apoio e dando todo
inspirado no milenar terá mandato de 2 anos e os atos e todas as propos- suporte necessário para
Caminho de Santiago de do conselho deliberativo tas, aprovar o orçamen- que a peregrinação seja
Compostela (Espanha), será de 4 anos. Ainda de to, fiscalizar a execução, concluída com êxito e
foi criado no ano de 2003 acordo com o regimento, propor alterações no es- proporcionando a melhor
para dar estrutura às pes- a indicação do candidato tatuto, decidir sobre a in- experiência.
soas que sempre fizeram à presidência do consel- clusão ou exclusão de asEm concordância com
peregrinação ao San- ho, deverá ser feita pelo sociados, decidir sobre a as diretrizes da chapa,

Paulo Miranda destacou a
importância de fortalecer
os ramais do Caminho da
Fé. “Nossa missão será
de fortalecer as pontas,
ou melhor dizendo, os
ramais, para que assim,
os meios do caminho
possam ser beneficiados
e por fim valorizar o destino que é o Santuário de
Nossa Senhora de Aparecida. A união com o município de Ribeirão Preto,
um dos maiores associados e com Caconde, Tambaú e Cravinhos que são
referências no turismo,
foi fundamental para a
conquista dessa eleição”,
disse o indicado pelo município de Estiva Gerbi.
Por fim, a eleição ocorreu no dia 13 de agosto
na Assembleia Geral Ordinária e com mais da
metade dos votos dos
municípios associados,
Estiva Gerbi foi eleita
para o mandato de 04
anos como Presidente do
Conselho Deliberativo do
Caminho da Fé.
Segundo
a
prefeita Cláudia Botelho,
a presidência do conselho deliberativo será
um marco na conquista
do ramal Rosa Mística.
“Quero parabenizar o
secretário Heitor e nosso
presidente eleito Paulo

Miranda, que a partir de
agora, teremos mais autonomia e liberdade para
promover investimentos
no nosso ramal e, propor
a inclusão de novos municípios para consagrar
nosso ramal na região. A
escolha que fiz indicando
o Paulo é importante, pois
ele é usuário do Caminho
e sabe das dificuldades e
das ações que precisam
ser tomadas. Quero agradecer também aos municípios que compõem a
chapa eleita e a todos os
associados que confiaram
em nós, oferecendo essa
importante oportunidade
de representar o maior
roteiro de peregrinação
do Brasil”, destacou a prefeita.
A chapa eleita é composta da seguinte forma:
Estiva Gerbi - Paulo
Sérgio Miranda – Presidente
Ribeirão Preto – Solange Vieira dos Santos
Abari – 1ª vice-presidente
Caconde – Tiago
Machado Lobo e Silva –
2º vice-presidente
Cravinhos – Marcelo
Donizetti dos Santos – 3º
vice-presidente
Tambaú – Antônio
Carlos Rodrigues – 4º
vice-presidente
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Hospital Municipal fecha julho com 64 cirurgias
oncológicas
De Mogi Guaçu
O Hospital Municipal
Dr. Tabajara Ramos realizou no mês de julho
um total de 64 procedimentos cirúrgicos. Por
conta da pandemia da
Covid-19, as cirurgias
estão sendo feitas na
Santa Casa, mas os procedimentos são feitos
pelos médicos do HM.
“Nosso centro cirúrgico está sendo utiliza-

do como leitos de UTI,
por isso, foi feito um
convênio para utilizar o
centro cirúrgico da Santa Casa, mas os médicos
são nossos da oncologia.
O trabalho não parou e
temos atendido todas as
emergências”, comentou Gildo Martinho de
Araújo, superintendente do Hospital Municipal.
O Hospital Municipal
de Mogi Guaçu é refe-

rência para atendimento aos pacientes graves
suspeitos ou confirmados com a Covid-19, entretanto, é credenciado
junto ao Ministério da
Saúde como UNACON
(Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). Durante a pandemia, os atendimentos
oncológicos, como consultas e quimioterapias,
não foram interrompidos, assim como os pro-

cedimentos cirúrgicos
oncológicos.
Os pacientes atendidos pelo setor de oncologia são de Mogi Guaçu
e das cidades vizinhas
abrangidas pelo DRS
(Departamento Regional de Saúde). São cirurgias eletivas agendadas. Em média, 40
procedimentos são realizados todos os meses,
sendo em julho 64 procedimentos.

Atendimentos do Cadastro Único serão feitos na Praça
da Capela
De Mogi Guaçu

“O movimento tem
sido intenso da população
A Central do Cadas- que busca informações
tro Único mudará de en- sobre o CadÚnico e, por
dereço. Provisoriamente, isso, vamos promover
os atendimentos passarão essa mudança de ena ser feitos no prédio que dereço da Central Cadasanteriormente abrigava a tro Único, para agilizar o
sede do Procon na Praça atendimento e aumenAntônio Giovani Lanzi, tar o número de pessoas
na Capela. A mudança atendidas”, comentou.
de endereço ocorrerá a
A mudança para a
partir do dia 23 de agos- Praça da Capela será proto, para melhor atender visória, uma vez que o
a população, segundo a prédio passará por reforsecretária de Assistência ma após a conclusão do
Social, Leila Maria Ra- processo licitatório. No
mos.
local irá funcionar o COI

(Centro de Operações e
Inteligência) do projeto
de videomonitoramento
que será implantado no
município.
O Cadastro Único é
um registro que deve ser
incluído no sistema do
Governo Federal com a finalidade de identificar as
famílias de baixa renda do
país. Por meio desse cadastro, o Ministério da Cidadania tem acesso a informações de cada pessoa
cadastrada, como a renda, escolaridade, situação
de trabalho e residência.

O cadastro possibilita o processo de concessão a programas sociais concedidos pelo
Governo, pelos Estados
e pelos Municípios. Assim, as famílias que se enquadram em alguns deles,
podem ser beneficiadas.
CADASTRO ÚNICO
Praça Antônio Giovani
Lanzi,
Avenida 9 de Abril,
1201 - Capela
Telefone: 3851-7710
Horário: 8h às 16h

Terceira parcela do Renda Guaçuana começa a ser paga em
23 de agosto
De Mogi Guaçu
A terceira e última
parcela do Programa
Renda Guaçuana, de
auxílio emergencial a
famílias em situação
de pobreza ou extrema
pobreza residentes em
Mogi Guaçu, começa a
ser paga na próxima segunda-feira, dia 23 de
agosto. O subsídio, de
R$ 150 mensais, está
sendo concedido pela
Prefeitura pelo período
de 90 dias para reduzir
os impactos financeiros
e sociais da pandemia
da Covid-19.

Projetado pelo prefeito Rodrigo Falsetti
e vereadores no último
mês de abril e com primeiro e segundo pagamentos realizados em
junho e julho, o Renda
Guaçuana beneficiou
4.144 famílias da cidade, o equivalente a
cerca de 18 mil pessoas
entre crianças, jovens,
adultos e idosos.
Cidadãos inscritos
no Cadastro Único até
o dia 12 de fevereiro
de 2021 podem realizar consulta sobre
o programa pelo site
https://rendaguacua-

na.mogiguacu.sp.gov.
br, informando número do CPF e a data de
nascimento. O pagamento é realizado de
acordo com o mês de
aniversário da pessoa
cadastrada.
O dinheiro pode ser
utilizado por meio do
aplicativo Caixa Tem,
retirado em lotéricas ou
diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal da Praça
Antonio Giovani Lanzi
(Capela) e da Avenida
dos Trabalhadores.
“Esse recurso financeiro minimiza a

preocupação com os
gastos de primeira necessidade e garante a
dignidade, a subsistência e é um apoio àqueles que se encontram
em situação vulnerável,
sobretudo em função
da crise gerada pela
Covid-19”, destacou a
secretária municipal de
Assistência Social, Leila Maria Ramos”.
Cronograma da 3ª
Parcela
23/08/2021 – Ben- eficiários nascidos de julho a setembro
26/08/2021 – Beneficiários nascidos de abril a junho
25/08/2021 – Ben- eficiários nascidos de
janeiro a março
24/08/2021 – Ben- eficiários nascidos de outubro a dezembro

Novo agendamento de vacinação é aberto para 16
e 17 anos com comorbidades

De Mogi Guaçu
A Secretaria Munic-

Covid-19 nesta quinta-feira, 19 de agosto, quando
serão atendidos os adolescentes de 16 e 17 anos com
comorbidades. Para esta
etapa, o município recebeu 500 doses do imunizante. O agendamento foi
feito a partir das 8 horas
pelo site https://vacina.
mogiguacu.sp.gov.br
e
pela central telefônica, em
ipal de Saúde iniciou (19) 3811-7275.
Os pais e responsáveis
nova etapa da campanha
de imunização contra a devem ficar atentos, pois

os adolescentes precisam levar autorização assinada pelo responsável
legal. O modelo de autorização estará disponível
para download no Portal
do Governo (www.mogiguacu.sp.gov.br), na aba
Serviços.
A campanha de imunização prossegue em toda a
cidade com a aplicação da
primeira e segunda dose.
O trabalho é resultado
do esforço e empenho de

centenas de funcionários
da Secretaria de Saúde,
que têm lutado pela saúde
da população no combate
ao coronavírus.
Nesta semana, estão
sendo imunizadas as pessoas com mais de 18 anos
e 8.380 segunda doses
foram disponibilizadas,
inclusive para os moradores da Chácaras Alvorada. Vale lembrar que
a população é avisada sobre o agendamento da se-

gunda dose. Conforme o
município recebe lotes do
imunizante, a Secretaria
de Saúde abre os agendamentos.
Até a última terça-feira,
dia 17 de agosto, 144.916
doses foram aplicadas
pelo município desde o
início da pandemia, sendo 104.836 pessoas com
uma dose e 44.044 pessoas imunizadas com as
duas doses ou dose única
do imunizante.
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Barragens Pedreira e Duas Pontes realizam reunião para
formação de Comitê de Acompanhamento das Obras dos
Empreendimentos

De Pedreira
Com o intuito de
promover um canal de
comunicação entre o
DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica) e a população das
cidades de Pedreira e
Amparo, aconteceu nos
dias 11 e 12 de agosto, a

1ª reunião para formação do Comitê de Andamento das Obras das
Barragens Pedreira e
Duas Pontes.
O objetivo dos Comitês é convocar representantes das cidades a
participarem mais ativamente do andamento
das obras dos empreen-

dimentos. Através desses comitês será possível
captar as percepções,
dúvidas e expectativas
da população de forma
clara e objetiva, além
da efetiva aproximação junto às comunidades locais, associações,
políticos, ONGs e formadores de opinião,
proporcionando um relacionamento transparente no que diz respeito às barragens e todo o
trabalho executado, seja
na preservação do Meio
Ambiente,
benefícios,
impactos,
andamento
e finalização das obras.
As reuniões serão realizadas bimestralmente
para cada Barragem separadamente.
No dia 11 de agosto,

aconteceu a reunião na
Barragem Pedreira, no
canteiro de obras do empreendimento, com presença de cerca de 35 participantes, entre equipe
e convidados. Estiveram
presentes
vereadores,
representantes das Prefeituras de Campinas e
Pedreira, membros da
CONGEAPA
(Conselho Gestor da Área de
Proteção Ambiental de
Campinas),
representantes do Comitê PCJ,
Fundação Florestal, Defesa Civil, entre outras
entidades da cidade de
Pedreira.
Em 12 de agosto foi
à vez da apresentação
e reunião na Barragem
Duas Pontes, em Amparo, que também aconte-

ceu no canteiro de obras
do empreendimento. Na
ocasião compareceram
cerca de 20 pessoas entre convidados e equipe
organizadora. Vereadores, Defesa Civil, Guarda
Civil, Comitê PCJ, entre
outras entidades que representam a cidade de
Amparo também estiveram presentes.
Em ambas reuniões foi apresentado
um vídeo com o Superintendente do DAEE,
Francisco
Loducca,
agradecendo a presença
de todos, ressaltando a
importância da formação dos Comitês e evidenciando os benefícios
dos reservatórios para as
cidades. Na sequência,
engenheiros e arquitetos

do DAEE apresentaram
um vídeo explicativo
traçando uma visão geral sobre cada empreendimento. Após a sessão
de perguntas e respostas, os participantes tiveram a oportunidade
de fazer um tour nos
empreendimentos, onde
conheceram as estações
climáticas já instaladas,
além de visualizarem as
obras.
Vale ressaltar que
além de promover diálogo e eventuais parcerias,
o Comitê é um importante instrumento para
gerir demandas e para o
DAEE ter uma compreensão mais fiel das necessidades e perspectivas das diferentes partes
interessadas.

Cadastro de Motoristas por Aplicativo começa na
segunda-feira (23)
De Amparo
A partir de segunda-feira, 23/8, condutores de
veículos de transporte por
aplicativo poderão realizar
o cadastro para a análise

do Departamento de
Trânsito e Transportes da
Prefeitura de Amparo.
Em 1 de julho, a lei
4.168 foi promulgada. Ela
regulamenta o exercício
das atividades dos profis-

sionais em transporte
individual
remunerado
privado de passageiros,
por meio de aplicativos de
acordo com os artigos: 4º,
11-A e 11-B da Lei Federal
nº 12.587, de 3 de janeiro

de 2012, que instituiu as
Diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana
em concomitância com os
artigos: 107, 135 e 329 da
Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997,

que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).
O cadastro será feito
no site da Prefeitura de
Amparo, pelo link https://
amparo.sp.gov.br/formulario-transporte-por-apli-

cativo. O Departamento
analisará a documentação
e emitirá uma autorização
anual para a prestação do
serviço. Dúvidas poderão
ser sanadas por telefone,
no 19-3817-9300.

Projeto do Sesc Campinas traz orientação em vídeos
sobre como usar aparelhos da Academia ao Ar Livre
De Itapira

Flávio Figueiredo. Na
reunião estiveram preEm reunião realizada sentes o Secretário de
na manhã desta terça-fei- Governo Sandro César
ra, 17, o Sesc Campinas Oliveira Almeida e o
trouxe para Itapira seu Secretário de Cultura e
novo projeto Guia de Ex- Turismo César Ricardo
ercícios Ao Ar Livre, re- Lupinacci. Representanalizado em parceria com do o Sesc Campinas
o Sicomvit (Sindicato do participaram
Camila
Comércio Varejista de Machado, Gerente AdItapira) e com a Secretar- junta, Fabiano Mastrodi,
ia Municipal de Esportes Supervisor de Esportes,
e Lazer.
e Cássio Quitério, CoorO kit para instalação denador do Circuito Sesc
do projeto foi entregue de Artes. Pelo Sicomvit
ao Vice-Prefeito Mário estavam o presidente
da Fonseca junto com João Dalmolin e o diretor
Secretário de Esportes Francisco de Assis Frane Lazer Flávio Boretti ciozo.
e o Diretor de Esportes
O projeto consiste em

incentivar o uso das Academias ao Ar Livre e
oferecer orientação quanto à utilização correta dos
equipamentos. Através de
adesivos com código QR
instalados em cada aparelho, o público, com uso
do celular, é direcionado para uma plataforma
online, para assistir aos
vídeos produzidos pelos
educadores de atividades
físicas do Sesc Campinas, cujo foco é oferecer
as muitas possibilidades
de uso desses aparelhos
em relação ao movimento, frequência e objetivos
dos exercícios. “O principal objetivo desse guia

é incentivar as pessoas
a praticarem atividades
físicas e mostrar o jeito
certo de uso de cada aparelho e seus respetivos
exercícios. Além de um
incentivo, os vídeos instrutivos também evitam
lesões”, disse Mastrodi.
Alguns adesivos já
foram instalados na Academia ao Ar Livre do
Parque Juca Mulato para
demonstração. O município conta com 25 academias instaladas em diversos bairros da cidade e
a aplicação dos adesivos
será iniciada na próxima semana. “Incentivar
a prática de exercícios é

muito importante e com
esse guia esperamos
que a população se sinta ainda mais motivada.
Contamos com diversos
equipamentos espalhados pela cidade e esperamos que sejam muito

bem utilizados”, disse o
Secretário Flávio Boretti.
No site guiadeexerciciosaoarlivre.wordpress.
com é possível saber mais
detalhes do projeto e
também acessar todos os
vídeos instrutivos.

Audiência Pública do PPA acontece na próxima
quinta-feira
De Amparo
A Prefeitura de Amparo realiza na quinta-feira,
26/8, a Audiência Pública
referente a elaboração e

discussão do PPA - Plano
Plurianual do Quadriênio
2.022/2.025.
O evento acontece no
Paço Municipal, na avenida Bernardino de Cam-

pos, 705, Ribeirão, a partir das 18 horas.
Devido a pandemia da
Covid-19 é necessário confirmar presença até o dia
25 de agosto. O contato

pode ser feito por e-mail,
no contabilidade@amparo.sp.gov.br, ou por telefone, das 8 às 17 horas,
pelo 19-3817-9253.
O Plano Plurianual –

PPA é o documento que
define as prioridades do
Governo para o período de
quatro anos, podendo ser
revisado a cada ano. Nele
consta o planejamento de

como serão executadas
as políticas públicas para
alcançar os resultados esperados ao bem-estar da
população nas diversas
áreas.

Holambra adota novo protocolo de acolhimento nas
unidades básicas de saúde
De Holambra

das agendas dos profissionais, além de equidade,
Holambra passa a adot- integralidade e humanar a partir da próxima se- ização ao suporte dado à
mana um novo protocolo população.
de acolhimento nas quatro
Até aqui, o atendimenunidades básicas de saúde to nas UBSs acontecia por
da cidade. A prioridade da meio de agendamento,
assistência será definida realizado na recepção da
por meio de classificação unidade. Agora, quem
de risco realizada após a precisa de atenção imeditriagem. O novo sistema, ata vai receber cuidados
baseado na Política Na- na hora, na unidade do
cional de Atenção Básica bairro. O paciente será dido Ministério da Saúde, recionado para a equipe
irá garantir dinamismo e de enfermagem, que irá
otimização na elaboração analisar a queixa, verificar

os sinais vitais e realizar
uma avaliação baseada
em riscos biológicos e socioeconômicos. A partir
desses dados os profissionais vão chegar a uma
classificação final, que
irá determinar a conduta. Quanto maior o risco,
mais rápida será a assistência.
O suporte pode variar
de imediato (classificação
vermelha) a agendamento
da consulta em até 30 dias
(classificação azul).
“Com a triagem e o

acolhimento eficazes nestas unidades, o morador
irá receber o atendimento adequado para a sua
demanda específica”, explicou o médico Marcelo
Bisson, responsável técnico do Departamento Municipal de Saúde. “Precisamos criar vínculo entre a
população e os profissionais do bairro e, para isso,
é primordial retirar os
entraves que muitas vezes
acabam obrigando os pacientes a procurarem, pela
facilidade de acesso ao

médico, o pronto atendimento da Policlínica mesmo com sintomas leves ou
moderados”.
Segundo o diretor da
pasta, Valmir Marcelo Iglecias, a partir disso
será possível capilarizar o
sistema de saúde holambrense e diminuir pontos
de sobrecarga.
Protocolo de Manchester na Policlínica Municipal
Na Policlínica Municipal, que atende casos de

urgência e emergência,
desde o dia 22 de março
do ano passado é adotado
o protocolo internacional
de classificação de risco,
o Manchester, similar ao
processo que será iniciado
nas unidades básicas. Ele
define a ordem em que é
dada a assistência médica por meio de cores, de
acordo com o estado de
saúde do paciente. Cada
cor representa o grau de
urgência no atendimento.
Quanto mais grave, mais
rápido é o suporte.
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Mogi se aproxima da marca de 100 mil doses
aplicadas contra a Covid
De Mogi Mirim
209 dias se passaram
desde 21 de janeiro de
2021, quando a primeira
mogimiriana – a enfermeira da Santa Casa de
Mogi Mirim, Érika Priscila Silveira de Oliveira
Lourenço – foi vacinada
contra a Covid-19.
De lá para cá foram
8 incansáveis meses de
luta da Administração
Municipal em busca de
ações efetivas que pudessem controlar a disseminação do vírus e

salvar vidas.
Os profissionais de
saúde foram e continuam sendo verdadeiros
guerreiros… Mas, não
só eles! Todas as equipes de fiscalização, assistência social e demais
secretarias municipais
que se desdobraram
para conscientizar a
população, todos os comerciantes que aguentaram firme os períodos de maior restrição,
todos os empresários e
pessoas físicas que se
mobilizaram por doa-

ções e, principalmente,
a maioria da população
que atendeu os protocolos de segurança sanitária e respeitou o distanciamento social.
Hoje, Mogi Mirim
está se aproximando da
marca de 100 mil doses
aplicadas! Mais de 72%
da população já recebeu
pelo menos uma dose
do imunizante contra a
Covid-19 e as taxas de
contaminação e de internação hospitalar seguem em queda.
Esta semana, o Muni-

cípio de Mogi Mirim iniciou a imunização dos
adolescentes… mais um
avanço para proteger a
população e combater a
doença.
Apesar das dificuldades e das mortes ocorridas nos últimos 16
meses, desde o início da
pandemia, a Prefeitura estabeleceu um forte vínculo de confiança
com a sua população,
sempre se pautando
À medida que a vaci- diariamente, trazendo a
pela transparência e
pela eficiência na gestão nação avança, o comba- certeza de que estamos
te à Covid se fortalece no caminho certo!
da saúde municipal.

Vai começar a 10ª edição do FESTIMM

De Mogi Mirim

Em sua 10ª edição,
o Festival de Inverno
de Mogi Mirim (FESTIMM) acontecerá entre 24 e 28 de agosto.
O festival, consagrado
como um dos mais importantes eventos culturais da região e que
contribui com o desenvolvimento da cultura e
dos negócios em turismo na cidade, terá a sua
programação de conteúdos inéditos transmitida on-line através do
canal do YouTube da
Lyra Mojimiriana (https://www.youtube.
com/lyramoji).
Segundo o Maestro
Carlos Lima, estão sendo preparados conteúdos inéditos, com uma
programação diversi-

ficada e muito criativa, que surpreenderá a
todos. “Será um FESTIMM diferente de todos, e mesmo diante do
distanciamento social,
nosso Festival de Inverno está sendo feito
para aproximar e emocionar”, ressaltou o Maestro.
“O formato on-line é
uma oportunidade para
se alcançar um público mais abrangente,
podendo levar o FESTIMM para o mundo
todo”, acrescentou Anabel Favilla, produtora
do Festival. Já Jussara
Polettini,
presidente
da Lyra, ressaltou o espírito de união de toda
equipe em busca de
momentos de contemplação da arte musical.
O FESTIMM tem pa-

trocínio do Ministério
do Turismo e Secretaria Especial de Cultura,
Prefeitura
Municipal
através da Secretaria
de Cultura e Turismo e
empresas patrocinadoras (Banco Itaú, Sogeffi
Grup, Tenneco, Balestro, Grupo Guaçu, Baumer e Monumental Capital). Conta ainda com
o apoio da Neo Link,
ACIMM, Choperia Vô
Jaca, IBIS Hotel, Italiani Empreendimentos
Imobiliários, Mont Serrat Empreendimentos e
Socialar Charles.

Confira a programação completa:
24/08 – “Musical
Lyra 36 anos”
20h – Live com professores e alunos da
Lyra

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/

25/08 – “Violões em
Pauta”
18h30 - Orquestra de
Violões
19h - Grupo Violões
Artes Trio
20h - “Raízes Brasileiras” - Micael Chaves
(violão solo)
20h45 - Workshop
“O Violão Brasileiro” Micael Chaves
26/08 – “A Música e
a Cidade”
20h – Programação
Audiovisual

27/08 – Cartão Pos- Gomes, o público poderá consumir no próprio
19h - “Musicalização local (self-service: R$
no Projeto SER”
70 por pessoa, das 11h
20h – Programação às 16h) respeitando-se
Audiovisual
as normas sanitárias
28/08 – 1ª Feijoada em vigor, com opção
do Festimm
de retirada da feijoada
11h - Evento pre- por drive thru (R$ 40
sencial no Restaurante – serve 2 pessoas, retiDon Gengibre
rada das 11h às 14h). As
Parte da renda será vendas são antecipadas
revertida para os pro- e os convites limitados.
gramas sociais e cultuDúvidas e informarais da Lyra. Ao som de ções adicionais pelo
Carlos Lima e Brandini (19) 3862.0967
tal
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EDITAIS DE PROCLAMAS
_______________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
Extrato de Termo de Realinhamento de Preços
Contrato nº 038/2020
Pregão Presencial n° 010/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: CALDAS QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA EPP
Objeto: Reequilíbrio financeiro de um dos itens constantes em processo supracitado, sendo este:
Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Granulado – R$ 2,22/Kg
Data Assinatura: 11 de agosto de 2021
GABRIELA MONTOYA FERNANDES
Presidente Superintendente.

Extrato de Contrato
Contrato - 022/2021
Processo – 026/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Ativa Locação LTDA.
Objeto: A contratada obriga-se à execução de serviço de locação de 02 módulos revestidos tipo container sendo: 01módulo revestido refeitório com 01 banheiro com ar condicionado e 01 módulo revestido escritório com 01 banheiro com ar condicionado.
VALOR de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), sendo o pagamento efetuado em 6 pagamentos
mensais, em 10 (dez)dias após o fechamento de cada mês.
Data Assinatura: 16 de agosto de 2021
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO E AFINS DE MOGI
MIRIM E REGIÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados os associados deste Sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 30 de agosto de 2021, em nossa
sede social a Rua Marciliano, n. 138, centro, em Mogi Mirim, as 9H00 horas em primeira convocação,
para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; b) leitura discussão e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2020,
com o parecer do Conselho Fiscal. Caso não haja numero legal a hora anunciada, a assembleia será
realizada meia hora após com qualquer número de presentes. Mogi Mirim, 20 de agosto de 2021.
Daniel Constantino Pedro – presidente

(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:
_________________________________________________________________
RODRIGO MARQUES DE LIMA e MARIANA  FOLSTER  CAMARGO, sendo o pretendente:  solteiro,  
de nacionalidade brasileira, analista de redes,  natural  de  Santo Antônio de Posse - SP, residente
à Rua Enore  Mazzoni,  211, Jardim Maria Helena, Santo Antônio de Posse -  SP,  filho de ALCIDES
MARQUES DE LIMA e de Maria de Lourdes de Lima;  e  a  pretendente:  solteira, de nacionalidade
brasileira, auxiliar  administrativa, natural de Santo Antônio de Posse - SP, residente  à  Rua  Antonio  
Jorge,  88, Portal das Pérolas, Santo Antônio  de  Posse  -  SP,  filha  de WILSON CAMARGO e de
SOLANGE
REGINA FOLSTER CAMARGO.
_________________________________________________________________
      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, 19 de agosto de 2021.
      A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de
Cosmópolis e região, por seu representante legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da
categoria Profissional dos Trabalhadores nas indústrias químicas; Preparação de óleos vegetais e
animais (exceto para fins alimentícios); Perfumaria e artigo de toucador; Cosméticos, resinas sintéticas; Sabão e velas; Fabricação do álcool (exceto para fins alimentícios) e biocombustível; explosivos;
tintas e vernizes; fósforos; adubos e corretivos agrícolas; defensivos agrícolas, material plásticos (inclusive da produção de laminados plásticos e reciclagem plástica); matérias primas para inseticidas
e fertilizantes; abrasivos; álcalis; petroquímica; lápis, canetas e material de escritórios; defensivos
animais e re-refino de óleos minerais - lubrificantes usados ou contaminados (exceto para fins alimentícios) e produtos de limpeza, enquadrado no 10º Grupo, e Reciclagem Plástica, enquadradas no 10º
Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para se reunirem
em assembleia geral extraordinária que se realizará nos dias, horários e locais abaixo enumerados,
tendo em vista a base territorial da entidade sindical abranger mais de um município: 1)Trabalhadores das empresas localizadas no município de Cosmópolis: assembleia dia 03/09/2021,às 18h00,
na sede do Sindicato situada na Rua Tiradentes, 560, Jardim de Fáveri, Cosmópolis – SP; 2)Trabalhadores das empresas localizadas no município de Artur Nogueira e no município de Engenheiro
Coelho: assembleia dia 04/09/2021, às 16h00, na chácara de lazer do Sindicato, situada na Rua Célio
Rodrigues Alves, 150, Laranjeiras, Cosmópolis – SP; 3)Trabalhadores das empresas localizadas no
município de Itapira: assembleia dia 05/09/2021, às 14h00 na chácara de lazer do Sindicato situada
na Rua Luiz Vieira, 10, Cercado Grande, Itapira - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada aos Sindicatos
representativos da respectivas categorias econômicas; b) Outorga de poderes à entidade, por seus
representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria;
c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições; d) Discussão e deliberação
sobre as Negociações Coletivas sobre Home Office e Teletrabalho a serem levadas a efeito com
os Sindicatos representativos das respectivas categorias econômicas; e) Discussão e deliberação
das Negociações da Convenção Coletiva de Trabalho Específica sobre Segurança em Máquinas
SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, INJETORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das Indústrias do Setor Plástico; f) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização
de movimento paredista em caso de malogro das negociações; g) Deliberação para a realização de
assembleias permanentes e itinerantes mesmo não listadas no presente edital. Devido à pandemia
do COVID-19, atendendo às normas sanitárias oriundas das autoridades públicas competentes, será
obrigatório para quem comparecer nas assembleias, a utilização da máscara facial. Nos locais será
disponibilizado álcool em gel 70% e a reunião será realizada com distanciamento entre as pessoas.  
Não havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos
horários supra - mencionados, as assembleias se realizarão 1 (uma) hora após, no mesmo dia e local.
Cosmópolis, 20 de Agosto de 2021. Ricardo Fernandes. Presidente do Sindicato.
EDITAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO DE ARTUR NOGUEIRA - SP, com base territorial em Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Conchal.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Artur Nogueira – SP, com base territorial em Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Conchal, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na forma
estatutária e da legislação vigente, a saber:
		 - ASSEMBLÉIA: Será realizada no próximo dia 04 do mês de setembro do ano 2021,
às 08:00horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 10:00horas, em segunda convocação, na sede social da entidade sita à Rua 10 de Abril, nº 1.341, Jardim Santa Rosa na cidade de
Artur Nogueira - SP.
Na referida assembleia, os trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
                           A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior;
B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser
realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da
base territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza
econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da
categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio Coletivo referente
a data base 1º de novembro.
C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios
ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de grau superior na
forma a ser aprovada e convencionada.
D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais
à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Artur Nogueira, com base territorial em Cosmópolis, Engenheiro
Coelho e Conchal, para, em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a
celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou
com as empresas da base territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou
Acordo Judicial. Artur Nogueira, 20 de agosto de 2021.
				

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.

                    


                
              
                

                  


Antonio de Posse 16/08/2021.
“Sto
A empresa Timlog logística solicita
comparecimento do senhor Paulo
oRicardo
Souza Conceição, portador

da CTPS Nº 18633 S 00356 SP ao
estabelecimento desta empresa, no
prazo de 5 dias, para tratar de assuntos de seu interesse.”

VITAL GOMES DA SILVA
-Presidente-

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.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 049/2021- 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 KITS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
- ANEXO I DESTE EDITAL.- Data da Realização 09/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do
site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 18 de agosto de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

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

20 de Agosto de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

0020EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2019

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº.
003/2019
CONVOCAÇÃO
DE
APROVADOS
EM
PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE
VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE
ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo, na Rua: Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas
atribuições legais, que homologou o resultado dos aprovados e classificados em
processo seletivo, divulgado através do edital, o qual foi publicado nesta imprensa no
dia 06 de Março de 2020, observando as necessidades dos serviços, o número de vagas
existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo
relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07 (sete) dias
úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos
documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico
Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional /
Declaração de Imposto de Renda / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos
menores de 14 anos). O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar
no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi
selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)
1- PARA O CARGO DE: AUXILIAR DE COZINHA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
10º
Sandra Maria Dos Santos
17904836

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
1- PARA O CARGO DE: SERVENTE GERAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
18º
Ilzanete Cipriano Da Silva
19000023

2

52.176.424-5

Mogi Mirim, 20 de Agosto de 2021

2- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
14º
Yara Larissa Pereira Dos Santos
17901404

38.096.130-1

35.971.451-1

Mogi Mirim, 20 de Agosto de 2021

Rodrigo Falsetti
Presidente

Rodrigo Falsetti
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Abril de 2018, observando as necessidades
dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s)
candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07
(sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos
documentos admissionais: (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor
/ Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de
Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens / Certidão de
Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a contratação
obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi
selecionado.
O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente,
conforme previsto em Edital.

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)

Rua: Dr. José Alves, nº 403 – Centro – Mogi Mirim / SP
1- PARA O CARGO DE: CONTROLADOR DE ACESSO
CNPJ. 08.996.378/0001-07
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.

CPF.
44º
45º

854
567

Rúbian Paloma Xavier Sebastião

436.118.928-58

Carolline Marcelino Da Silva

472.423.188-23

Mogi Mirim, 20 de Agosto de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)

CPF.
447.507.138-05

2- PARA O CARGO DE: ENFERMEIRO 40 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
36º
19601601
Éderson Ap. Laifer
37º
19600371
Roberta Ap. Rougier

CPF.
355.349.008-06
217.774.818-64

3- PARA O CARGO DE: SERVENTE GERAL 40 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
59º
19600113
João Luiz de Oliveira Lesbão

CPF.
415.941.098-77

Mogi Mirim, 20 de Agosto de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

1- PARA O CARGO DE: TECNICO EM ENFERMAGEM 12X36 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Sueli Pereira Da Silva
66º
17903547

Rua: Dr. José Alves, nº403 – Centro – Mogi Mirim / SP
CNPJ. 08.996.378/0001-07

26.494.536-0

Mogi Mirim, 20 de Agosto de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/2020
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL EDITAL
Nº. 002/2020 CONVOCAÇÃO DE APROVADOS
EM PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” –
CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua: Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 04 de Setembro de 2020, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado (s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais: (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.

1- PARA O CARGO DE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HORAS
Rua: Dr. Jose
Alves, nº 403 NOME.
– Centro – Mogi Mirim / SP
CLASSIF.
INSCRIÇÃO.
53º
19600953
Giovana Cristina de Paula
CNPJ. 08.996.378/0001-07

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 037/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 037/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais de consumo
para prevenção ao Covid-19, conforme termo de referencia deste edital, tendo como detentora da Ata
a empresa: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.945.035/0001-91, total
Fornecedor R$ 837,60 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos); ANA VALERIA TONELOTTO ME, CNPJ Nº 13.331.317/0001-52, total Fornecedor R$ 640,50 (seiscentos e quarenta reais
e cinquenta centavos); CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ Nº 04.063.331/0001-21, total Fornecedor
R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais); GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ Nº 07.086.868/0001-03, total Fornecedor R$ 112.245,29 (cento e doze mil duzentos e quarenta
e cinco reais e vinte e nove centavos); MEDGRAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  LTDA, CNPJ Nº 14.766.081/0001-40, total Fornecedor R$ 63.336,00 (sessenta e três
mil trezentos e trinta e seis reais); MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA,
CNPJ Nº 21.484.336/0001-47, total Fornecedor R$ 6.576,00 (seis mil quinhentos e setenta e seis
reais); TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ Nº 24.155.164/0001-56, total Fornecedor R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais); VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº
11.308.834/0001-85, total Fornecedor R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Artur Nogueira, 04 de
agosto de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 037/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 037/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais de consumo
para prevenção ao Covid-19, conforme termo de referencia deste edital, tendo como detentora da Ata
a empresa: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.945.035/0001-91, total
Fornecedor R$ 837,60 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos); ANA VALERIA TONELOTTO ME, CNPJ Nº 13.331.317/0001-52, total Fornecedor R$ 640,50 (seiscentos e quarenta reais
e cinquenta centavos); CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ Nº 04.063.331/0001-21, total Fornecedor
R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais); GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ Nº 07.086.868/0001-03, total Fornecedor R$ 112.245,29 (cento e doze mil duzentos e quarenta
e cinco reais e vinte e nove centavos); MEDGRAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  LTDA, CNPJ Nº 14.766.081/0001-40, total Fornecedor R$ 63.336,00 (sessenta e três
mil trezentos e trinta e seis reais); MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA,
CNPJ Nº 21.484.336/0001-47, total Fornecedor R$ 6.576,00 (seis mil quinhentos e setenta e seis
reais); TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ Nº 24.155.164/0001-56, total ForneDr. José(sete
Alves,
– Centro
– Mogi
Mirim
/ SPBIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº
cedorRua:
R$ 7.750,00
mil nº403
setecentos
e cinquenta
reais);
VIDA
11.308.834/0001-85, CNPJ.
total Fornecedor
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Artur Nogueira, 04 de
08.996.378/0001-07
agosto de 2021. ANGELA PULZ DELGADO - Secretária Municipal de Saúde - Autoridade Competente
- DECRETO Nº 009/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 118,35”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2021- 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 EPI(s), EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE
EDITAL. Data da Realização 08/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 18 de agosto de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

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

20 de Agosto de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
“Palácio Vereador Rodolpho Rosseti”
CÂMARA MUNICIPAL
DE ARTUR NOGUEIRA

Rua dos Expedicionários,
467Rodolpho
– Centro
– Artur Nogueira – SP
“Palácio Vereador
Rosseti”
Cx.
P.
03
–
Cep
13160-000
–
Fone
/
Fax
(19) 3877-1097
Rua dos Expedicionários, 467 – Centro – Artur Nogueira
– SP
67.162.628/0001-64
Cx. P. 03 – CepCNPJ
13160-000
– Fone / Fax (19) 3877-1097
67.162.628/0001-64
Home Page:CNPJ
www.camaraarturnogueira.sp.gov.br
Home Page:
www.camaraarturnogueira.sp.gov.br
E-Mail:
financeiro@camaraarturnogueira.sp.gov.br
E-Mail: financeiro@camaraarturnogueira.sp.gov.br

EXTRATO
DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 001/2020
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 001/2020
Agosto/2021
Agosto/2021
CONTRATANTE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATADO:
OBJETO:

CÂMARA MUNICIPAL
DEDE
ARTUR
NOGUEIRA
CÂMARA
MUNICIPAL
ARTUR
NOGUEIRA
NEOLINK SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

NEOLINK SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Objeto: Serviços de HOSPEDAGEM Profissional bem
como serviço
de E-MAIL
do website desta Casa
de Leis, bem
Objeto:
Serviços
de HOSPEDAGEM
Profissional
www.camaraarturnogueira.sp.gov.br

OBJETO:

como serviço de E-MAIL do website desta Casa de Leis,
www.camaraarturnogueira.sp.gov.br

VIGÊNCIA:

VIGÊNCIA:

12 (doze meses) - 03/08/2021 à 02/08/2022

12 (doze meses) - 03/08/2021 à 02/08/2022

VALOR ANUAL:

R$ 1.080,00 (Um Mil e Oitenta Reais)

VALOR ANUAL:

R$
(Um Mil
e Oitenta Reais)
R$1.080,00
90,00 (Noventa
Reais)

VALOR MENSAL:

R$ 90,00 (Noventa Reais)

VALOR MENSAL:

de 2021.

de 2021.

Câmara Municipal “Palácio Vereador Rodolpho Rossetti”, em 03 de Agosto

Câmara Municipal “Palácio Vereador Rodolpho Rossetti”, em 03 de Agosto
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
Presidente da Câmara Municipal

VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
Presidente da Câmara Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 140,79”
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Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA
18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, QUE SE REALIZOU NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021,
SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador Milton Barbosa Santos, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Votação da Ata da 17ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 9 de agosto de 2021.
Aprovada por unanimidade.
04 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Município de Artur Nogueira a celebrar convênio com
o Oficial do Registro Civil das pessoas naturais, interdições, tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Artur Nogueira,
objetivando o aperfeiçoamento do Cadastro Imobiliário Municipal e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a isenção da Taxa dos Serviços de Água e Esgoto
de Prédios Públicos Municipais e dá outras providências”.
Encaminhados às comissões competentes.
05 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 028/2021, de autoria dos Vereadores Dailton Silva Barbosa e Anderson Henrique Teles dos Reis;
•
Nº 029/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa.
Aprovadas por unanimidade.
06 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 572 a 575/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa;
•
Nº 576/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub.
•
Nº 577 a 580/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 581 e 582/2021, de autoria do Vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 583/2021, de autoria dos Vereadores Dailton Silva Barbosa e Anderson Henrique Teles dos Reis;
•
Nº 584 e 593/2021, 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 do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021.
- Emenda Modificativa nº 01, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari. Aprovada por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021, de autoria de todos os Vereadores, que “Dispõe sobre a Lei Orgânica
de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
03 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 037/2021. Aprovado
por unanimidade.
- Emenda Aditiva nº 01, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio. Aprovada por unanimidade.
- Emenda Aditiva nº 02, de autoria dos Vereadores Cícero Francisco de Oliveira, Reinaldo Amélio Tagliari, Dailton Silva Barbosa,
Anderson Henrique Teles dos Reis, Adalberto Di Lábio, Luiz Fernando Dias, Irineide Barbosa Aragão, José Sebastião Barbosa e
Maria José Pereira do Amaral Hunglaub; Aprovada por unanimidade.
- Emenda Aditiva nº 03, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari; Aprovada por unanimidade.
- Emenda Modificativa nº 01, de autoria dos Vereadores Cícero Francisco de Oliveira, Reinaldo Amélio Tagliari, Maria José Pereira
do Amaral Hunglaub, Adalberto Di Lábio, Dailton Silva Barbosa, Anderson Henrique Teles dos Reis, Luiz Fernando Dias, Irineide
Barbosa Aragão e José Sebastião Barbosa. Aprovada por unanimidade.
- Discussão Única 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”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura e Segunda 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
ALIMENTAÇÃO E AFINS DE MOGI MIRIM E REGIÃO, através de seu diretor presidente no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCAM todos os trabalhadores da categoria profissional, associados e não associados ao sindicato, das empresas dos
setores LATICÍNIOS e DERIVADOS, TORREFAÇÃO e MOAGEM, PANIFICAÇÃO e CONFEITARIA, ÁGUAS MINERAIS, AZEITE E
ÓLEOS, MILHO E SOJA, BENEFICIAMENTO e INORGANIZADOS, CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS e LIOFILIZADOS, MASSAS ALIMENTÍCIAS e BISCOITOS, CACAU, CHOCOLATE, BALAS E DERIVADOS (cuja
data-base é setembro), de toda a base territorial, que abrange os municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Santo Antônio da Posse,
Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Aguaí, Águas da Prata, Conchal, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Holambra e
Santo Antônio do Jardim, para as assembleias gerais ordinárias, que se realizará, em razão da pandemia do COVID-19 e decretos
federais, estaduais e municipais, unicamente nas sedes sindicais: sendo a Sede em Mogi Mirim-SP e Subsede em Mogi Guaçu-SP,
nos seguintes dias, horários e locais:
03 de setembro de 2021– (sexta-feira) com início às 17h00 em primeira convocação e em segunda convocação trinta minutos após,
às 17h30 na Subsede do Sindicato, na Travessa Adelino Bonilha, 43, Centro, em Mogi Guaçu- SP;
03 de setembro de 2021 – (sexta-feira) com início ás 17h00 em primeira convocação e em segunda convocação trinta minutos
após, às 17h30, na Sede do Sindicato, na Rua Marciliano, 138, Centro, em Mogi Mirim-SP.
Para tratar os seguintes assuntos: a) apresentação, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações da categoria profissional a serem apresentadas as empresas; b) apresentação, discussão e deliberação sobre a concessão de poderes de representação à diretoria da entidade sindical para apresentar a pauta de reivindicações, negociar, interpor os procedimentos administrativos,
extrajudiciais, dissídios coletivos, e todos os atos necessários ao cumprimento da deliberação da categoria profissional; c) apresentação discussão e deliberação sobre a instituição da contribuição assistencial/negocial, percentual ou valores de descontos,
incidências, datas de desconto e pagamentos, multas, atualizações monetárias e demais procedimentos necessários. Obs.: Fica
estabelecido prazo de 10 (dez) dias a partir da data da ultima assembleia para opção do não desconto da contribuição acima, mediante oficio escrito a próprio punho e protocolado individualmente na Sede do sindicato em Mogi Mirim ou na Subsede do sindicato
em Mogi Guaçu. Mogi Mirim, 20 de Agosto de 2021 –Daniel Constantino Pedro– Presidente.

05 - Leitura e Segunda 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.
06 - Leitura e Segunda 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.
07 - Leitura e Segunda 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 17 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$ 207,48”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 02/2018
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua
Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de
Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração de caráter
assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº
0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede
do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 20 de agosto de 2021 à 26
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 admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01
fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá
no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança,
localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO,
na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos
convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual
foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O
candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
39º

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia
Candidato
Elaine Cristina Jado Berro Margato
Holambra, 20 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

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 20 de agosto de 2021 à 26
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 admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01
fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá
no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança,
localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO,
na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos
convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual
foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018. O
candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Classificação
Candidato
54º
Juliana Fatima Alves Coitim
Holambra, 20 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

20 de Agosto de 2021
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 023/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 036/2021

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 023/2021, cujo objeto é o registro de preços de material médico e hospitalar para atendimento
na Atenção Básica, Fisioterapia, Especialidades e Pronto Atendimento, tendo como detentora da Ata
a empresa: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.945.035/0001-91, total
Fornecedor R$ 330.946,54 (trezentos e trinta mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e
quatro centavos); ALFALAGOS LTDA, CNPJ Nº 05.194.502/0001-14, total Fornecedor R$ 216.826,60
(duzentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos); ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME, CNPJ Nº 24.479.444/0001-10, Total Fornecedor R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais); CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA,
CNPJ Nº 47.063.094/0001-01, total Fornecedor R$ 240.136,50 (duzentos e quarenta mil cento e
trinta e seis reais e cinquenta centavos); CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ Nº 04.063.331/0001-21,
total Fornecedor R$ 110.003,00 (cento e dez mil e três reais); COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ
Nº 74.400.052/0001-91, total Fornecedor R$ 4.390,00 (quatro mil, trezentos e noventa reais); DAKFILM COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 61.613.881/0001-00, total Fornecedor R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais); FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, CNPJ Nº 24.826.631/0001-22, total Fornecedor R$ 260.921,00 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais); GIGANTE RECEMNASCIDO LTDA EPP, CNPJ Nº 62.413.869/0001-15, total Fornecedor R$ 500,00 (quinhentos
reais); IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A, CNPJ Nº 33.255.787/0001-91, Total Fornecedor R$
100.075,50 (cem mil, setenta e cinco reais e cinquenta centavos); MEDEFE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 25.463.374/0001-74, total Fornecedor R$ 156.820,50 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos); MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ Nº 07.752.236/0001-23, total
Fornecedor R$ 132.875,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais); MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 03.434.334/0001-61, total
Fornecedor R$ 28.890,50 (vinte e oito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos); MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº
05.343.029/0001-90, total Fornecedor R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais); MMH
MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, CNPJ Nº 21.484.336/0001-47, total Fornecedor R$ 155.879,60 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta
centavos); NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ Nº 12.095.582/0001-16,
total Fornecedor R$ 35.699,30 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos);
PONTUAL COMERCIAL, CNPJ Nº 01.854.654/0001-45, Total Fornecedor R$ 32.624,00 (trinta e dois
mil seiscentos e vinte e quatro reais); ROCHA COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 41.714.981/0001-16,
total Fornecedor R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais); S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI,
CNPJ Nº 30.888.187/0001-72, total Fornecedor R$ 5.657,70 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e setenta centavos); SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 34.686.134/0001-20,
total Fornecedor R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). Artur Nogueira, 04 de agosto de 2021.
JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 036/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório,
expedientes e escolares, conforme termo de referencia do edital, tendo como detentora da Ata a
empresa: 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 07.670.739/0001-50, total Fornecedor
R$ 568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais); DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ Nº 22.791.023/0001-02, total Fornecedor R$ 214.360,51 (duzentos e quatorze mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos); DZ7 COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº
30.084.600/0001-46, total Fornecedor R$ 329.804,65 (trezentos e vinte e nove mil oitocentos e quatro
reais e sessenta e cinco centavos); ECOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS EIRELI, CNPJ Nº 23.378.901/0001-17, total Fornecedor R$ 2.664,90 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos); GILBERTO DOS SANTOS TOSTA, CNPJ Nº 08.247.334/0001-76, total
Fornecedor R$ 632.355,10 (seiscentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dez
centavos); MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ Nº
28.239.961/0001-72, total Fornecedor R$ 76.849,94 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove
reais e noventa e quatro centavos); OPORTUNE COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 28.067.286/0001-41,
total Fornecedor R$ 47.546,00 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais); RICARDO
GONÇALVES ITAPIRA ME, CNPJ Nº 02.573.131/0001-93, total Fornecedor R$ 143.599,60 (cento
e quarenta e três mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); RODRIGO TONELOTTO, CNPJ Nº 02.514.617/0001-50, total Fornecedor R$ 99.221,85 (noventa e nove mil duzentos
e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Artur Nogueira, 04 de agosto de 2021. JAQUELINE
CHICHURRA SILVA – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 023/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 023/2021, cujo objeto é o registro de preços de material médico e hospitalar para atendimento
na Atenção Básica, Fisioterapia, Especialidades e Pronto Atendimento, tendo como detentora da Ata
a empresa: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.945.035/0001-91, total
Fornecedor R$ 330.946,54 (trezentos e trinta mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e
quatro centavos); ALFALAGOS LTDA, CNPJ Nº 05.194.502/0001-14, total Fornecedor R$ 216.826,60
(duzentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos); ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME, CNPJ Nº 24.479.444/0001-10, Total Fornecedor R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais); CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA,
CNPJ Nº 47.063.094/0001-01, total Fornecedor R$ 240.136,50 (duzentos e quarenta mil cento e
trinta e seis reais e cinquenta centavos); CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ Nº 04.063.331/0001-21,
total Fornecedor R$ 110.003,00 (cento e dez mil e três reais); COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ
Nº 74.400.052/0001-91, total Fornecedor R$ 4.390,00 (quatro mil, trezentos e noventa reais); DAKFILM COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 61.613.881/0001-00, total Fornecedor R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais); FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, CNPJ Nº 24.826.631/0001-22, total Fornecedor R$ 260.921,00 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais); GIGANTE RECEMNASCIDO LTDA EPP, CNPJ Nº 62.413.869/0001-15, total Fornecedor R$ 500,00 (quinhentos
reais); IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A, CNPJ Nº 33.255.787/0001-91, Total Fornecedor R$
100.075,50 (cem mil, setenta e cinco reais e cinquenta centavos); MEDEFE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 25.463.374/0001-74, total Fornecedor R$ 156.820,50 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos); MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ Nº 07.752.236/0001-23, total
Fornecedor R$ 132.875,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais); MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 03.434.334/0001-61, total
Fornecedor R$ 28.890,50 (vinte e oito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos); MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº
05.343.029/0001-90, total Fornecedor R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais); MMH
MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, CNPJ Nº 21.484.336/0001-47, total Fornecedor R$ 155.879,60 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta
centavos); NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ Nº 12.095.582/0001-16,
total Fornecedor R$ 35.699,30 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos);
PONTUAL COMERCIAL, CNPJ Nº 01.854.654/0001-45, Total Fornecedor R$ 32.624,00 (trinta e dois
mil seiscentos e vinte e quatro reais); ROCHA COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 41.714.981/0001-16, total
Fornecedor R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais); S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, CNPJ
Nº 30.888.187/0001-72, total Fornecedor R$ 5.657,70 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
setenta centavos); SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 34.686.134/0001-20, total Fornecedor R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). Artur Nogueira, 04 de agosto de 2021. ANGELA
PULZ DELGADO - Secretária de Saúde - Secretária Municipal de Saúde - Autoridade Competente
- DECRETO Nº 009/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 213,03”

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:
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
MATHEUS  HENRIQUE  DOS  SANTOS  e  LÍVIA  CRISTINA VIEIRA , sendo MATHEUS  HENRIQUE  DOS  SANTOS,  solteiro, nascido no dia vinte e nove    de  agosto  de  um  mil  e  novecentos  e  noventa e sete (29/08/1997),  
de  nacionalidade brasileira, Autônomo, natural de Araras  - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho
de AVELAR  ANTONIO  DOS  SANTOS  e de MARIA BENEDITA ALEXANDRINA ; e LÍVIA  CRISTINA  VIEIRA  ,  
solteira,  nascida no dia primeiro de abril   de   dois  mil  e  dois  (01/04/2002),  de  nacionalidade brasileira,   auxiliar   geral,  natural  de  Mogi  Guaçu  -  SP, residente  em Conchal, Estado de São Paulo, filha de VALMIR VALIM
VIEIRA e de ERIKA TERESA DOMINGUES VIEIRA.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
WENDEL  ABNER  SANTOS  e  CICERO  VICENTE  DE SOUZA, sendo WENDEL ABNER  SANTOS,  solteiro,
nascido no dia vinte e três  de maio de um   mil  e  novecentos  e  oitenta  e  quatro  (23/05/1984),  de nacionalidade  brasileira,  Autônomo,  natural  de Missão Velha - CE,  residente  em Conchal, Estado de São Paulo, filho
de VICENTE JOÃO  DE  SOUZA  e  de JOSEFA MARIA DE JESUS; e CICERO VICENTE DE SOUZA,  solteiro,  
nascida  no dia trinta  de outubro de um mil e novecentos  e  noventa  e  cinco  (30/10/1995),  de nacionalidade
brasileira,  Auxiliar  de  Produção,  natural  de  Conchal  - SP, residente  em  Conchal,  Estado de São Paulo, filha
de FLAVIO DOS SANTOS e de MARILEIDE DA SILVA SANTOS.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
BRENO  CAMPOS  BONINI  e  MAYRA BORGES CAMPOS, sendo BRENO CAMPOS BONINI,  solteiro,  nascido  
no  dia vinte e dois  de março de um mil  e novecentos e oitenta e nove (22/03/1989), de nacionalidade brasileira,  
médico,  natural  de  Conchal  -  SP,  residente  em Conchal,  Estado de São Paulo, filho de EDMILSON VANDERLEI BONINI e  de  MARIA  APARECIDA  CAMPOS  BONINI;  e  MAYRA BORGES CAMPOS, solteira,  nascida  no  
dia  vinte  e  oito  de junho de um mil e novecentos  e  noventa  e  dois  (28/06/1992),  de  nacionalidade brasileira,  
médica, natural de Ceres - GO, residente em Conchal, Estado  de  São Paulo, filha de MARIO BORGES CAMPOS
e de GISLAINY MENDONÇA CAMPOS.
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────
AMAURI  PINHEIRO  e  GABRIELA  FRANCISCO  PEREIRA,  sendo  AMAURI PINHEIRO,  solteiro,  nascido no
dia dezoito  de maio de um mil e novecentos  e  oitenta  e  nove  (18/05/1989),  de  nacionalidade brasileira,  Engenheiro Civil, natural de Conchal - SP, residente em  Conchal,  Estado  de  São  Paulo,  filho  de  ARISTEU  OSORIO
PINHEIRO  e  de  NECILDA  PATROCINIA MOREIRA PINHEIRO; e GABRIELA FRANCISCO   PEREIRA,   solteira,  nascida  no  dia  catorze    de fevereiro  de  um mil e novecentos e oitenta e oito (14/02/1988), de  nacionalidade  
brasileira, Biomédica, natural de Araras - SP, residente  em  Conchal,  Estado  de  São Paulo, filha de JORGE DE
OLIVEIRA PEREIRA e de VALDETE CORREA FRANCISCO PEREIRA.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
JESSICA  ADRIANA MARQUES AUGUSTO e CRISTINA NEVES MARCILIO, sendo JESSICA  ADRIANA  MARQUES  AUGUSTO, solteira, nascida no dia três de  abril  de um mil e novecentos e noventa e cinco (03/04/1995),
de  nacionalidade  brasileira,  Vigilante Patrimonial, natural de Araras  - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filha de SERGIO  ANTONIO  AUGUSTO  e de SULENE MARTINS MARQUES; e CRISTINA NEVES  
MARCILIO, solteira, nascida no dia treze  de julho de dois mil  (13/07/2000),  de  nacionalidade  brasileira,  Repositora de FLV,  natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de RICARDO DA SILVA
MARCILIO e de MAYARA NEVES.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
VALDIR  DE  SOUZA  e  ZORAIDE  BENEDITO,  sendo  VALDIR DE SOUZA, divorciado,  nascido  no  dia  onze    
de  janeiro  de  um  mil e novecentos  e  sessenta  e  cinco  (11/01/1965), de nacionalidade brasileira,  Motorista,  
natural  de Americana - SP, residente em Conchal,  Estado  de  São  Paulo,  filho  de MOACIR DE SOUZA e de
SEBASTIANA  MENDES  DE  SOUZA;  e  ZORAIDE  BENEDITO, divorciada, nascida  no  dia  vinte e dois  de
junho de um mil e novecentos e cinquenta  e  dois  (22/06/1952), de nacionalidade brasileira, do Lar,  natural  de  
Conchal  - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de SEBASTIÃO BENEDITO e de ANA DOS
ANJOS.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
FELIPE  MICHAEL DA SILVA PEGO e PRISCILA DOS SANTOS MACIEL, sendo FELIPE  MICHAEL  DA SILVA
PEGO, solteiro, nascido no dia onze  de agosto  de  um mil e novecentos e noventa e seis (11/08/1996), de nacionalidade  brasileira,  marmorista,  natural de Conchal - SP, residente  em  Conchal,  Estado  de  São  Paulo,  filho
de SILVIO RODRIGUES   PEGO;  e  PRISCILA  DOS  SANTOS  MACIEL,  divorciada, nascida  no dia vinte e dois  
de outubro de um mil e novecentos e noventa  (22/10/1990),  de  nacionalidade brasileira, Auxiliar de cozinha,  
natural  de  Cosmópolis  -  SP,  residente  em Conchal, Estado  de  São  Paulo,  filha  de MARCELO DOS SANTOS
MACIEL e de IRENE FRANCO PAES MOREIRA.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
LUIZ  HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS e SARA REGINA PEREIRA DE SOUZA, sendo  LUIZ HENRIQUE
MOREIRA DOS SANTOS, solteiro, nascido no dia cinco    de  agosto  de  um  mil  e  novecentos  e oitenta e seis
(05/08/1986),  de  nacionalidade  brasileira, empresário, natural de  Conchal  -  SP,  residente  em  Conchal, Estado de São Paulo, filho  de  CARLOS  MOREIRA  DOS  SANTOS e de ROSALINA DE OLIVEIRA SANTOS;  e
SARA REGINA PEREIRA DE SOUZA, solteira, nascida no dia três   de abril de um mil e novecentos e noventa
(03/04/1990), de nacionalidade  brasileira,  Assistente administrativa, natural de Conchal  -  SP,  residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de  SIVALDO  GERONIMO  DE SOUZA e de REGIVALDA PEREIRA DOS
SANTOS SOUZA.
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────
     Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
     Lavro o presente, que afixo no lugar de  costume.
     Conchal, 19 de agosto de 2021.
     O Oficial: Arthur Jorge do Vale

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 036/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Eletrônico n°
036/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, expedientes
e escolares, conforme termo de referencia do edital, tendo como detentora da Ata a empresa: 3B
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 07.670.739/0001-50, total Fornecedor R$ 568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais); DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ Nº 22.791.023/0001-02, total Fornecedor R$ 214.360,51 (duzentos e quatorze mil trezentos
e sessenta reais e cinquenta e um centavos); DZ7 COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 30.084.600/000146, total Fornecedor R$ 329.804,65 (trezentos e vinte e nove mil oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos); ECOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS EIRELI, CNPJ Nº
23.378.901/0001-17, total Fornecedor R$ 2.664,90 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais
e noventa centavos); GILBERTO DOS SANTOS TOSTA, CNPJ Nº 08.247.334/0001-76, total Fornecedor R$ 632.355,10 (seiscentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dez
centavos); MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ Nº
28.239.961/0001-72, total Fornecedor R$ 76.849,94 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove
reais e noventa e quatro centavos); OPORTUNE COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 28.067.286/0001-41,
total Fornecedor R$ 47.546,00 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais); RICARDO
GONÇALVES ITAPIRA ME, CNPJ Nº 02.573.131/0001-93, total Fornecedor R$ 143.599,60 (cento e
quarenta e três mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); RODRIGO TONELOTTO, CNPJ Nº 02.514.617/0001-50, total Fornecedor R$ 99.221,85 (noventa e nove mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Artur Nogueira, 04 de agosto de 2021. MAYRA DE SOUZA
BARBOSA, Chefe de Gabinete; GLAUCI DE SOUZA BARBOSA, Secretária Municipal de Administração; ANGELA PULZ DELGADO, Secretária de Saúde; AMARILDO BOER, Secretário de Assistência e
Desenvolvimento Social; RENATO FERNANDO CARLINI, Secretário de Cultura e Turismo; JOAQUIM
CHAVES PINHEIRO, Secretário de Planej. Obras e Serv. Municipais.; ROBERTO DAHER, Secretário de Segurança Publica; FERNANDO ARRIVABENE, Secretário de Obras e Engenharia; DEBORA
DEL’BIANCO B. SACILOTTO, Secretária de Educação; CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES, Secretário de Esportes e Lazer; MICHELE ADELE FERREIRA PASSOS, Secretária de Finanças; ODAIR
BOER, Secretário de Agricultura; MARIA LAURENTINA SOARES, Secretária de Negócios Jurídicos
- Autoridades Competentes - DECRETO Nº 009/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 148,20”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
CONTRATO Nº 107/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4085-1/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ACUSTERM ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA - EPP. Objeto: Fornecimento de materiais para a execução de instalação de forro acústico no teto do teatro do imóvel denominado Praça dos Esportes e da
Cultura – Praça CEUs. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor total: R$ 7.109,50 (sete mil e cento e nove reais e cinquenta centavos). Dotação orçamentária: 182-04.02.15.451.0003.2.046.339030.01.1100000.
Data de assinatura: 02/08/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 108/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4006-7/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): OLANDINI INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME. Objeto: Locação não-residencial de imóvel com a finalidade exclusiva de funcionamento do Centro de Atenção Psicossoial (CAPS), vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dotação
orçamentária: 435-06.04.10.302.0040.2.089.339039.05.3020001. Data de assinatura: 03/08/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 109/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4717-9/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GUIDOLIN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas e soquetes) para a manutenção dos pontos de luz em logradouros públicos que são de responsabilidade da
Prefeitura. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor total: R$ 13.185,00 (treze mil e cento e oitenta e cinco
reais). Dotação orçamentária: 774-14.01.25.752.0021.2.081.339030.01.1100000. Data de assinatura:
12/08/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 125/2020 – TERMO DE RETIFICAÇÃO –  PROCESSO ADM Nº 4180-2/2020, tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): TOPO3 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Retificação da cláusula 8ª, passando a constar o sr.
Fernando Arrivabene como gestor. Data de assinatura: 28/07/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 153/2020 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
PROCESSO ADM Nº 1919-6/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): CONSTRUPLANOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto:
Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, com efeitos retroativos à data de 27/05/2021 e término
previsto para 26/05/2022, o prazo de execução, referente à execução de obras de infraestrutura
urbana – revitalização do Córrego Cotrins (Convênio nº 939/2019 – Secretaria de Desenvolvimento
Regional). Data de assinatura: 27/07/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
– Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 153/2020 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
PROCESSO ADM Nº 1919-6/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): CONSTRUPLANOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, com início na data de 12/08/2021 e término previsto para
11/08/2022, o prazo de vigência, referente à execução de obras de infraestrutura urbana – revitalização do Córrego Cotrins (Convênio nº 939/2019 – Secretaria de Desenvolvimento Regional). Data de
assinatura: 27/07/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 153/2020 – TERMO DE RETIFICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 PROCESSO ADM Nº 1919-6/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): CONSTRUPLANOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Retificação
contratual da Cláusula 3ª, fazendo constar o servidor Noil Henrique Machado (engenheiro civil) para
acompanhamento da execução. Data de assinatura: 27/07/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 126/2020 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO ADM Nº 1359-5/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por 90 (noventa) dias, com efeitos retroativos à data de 20/07/2021 e término
em 17/10/2021, referente à aquisição de gás de cozinha GLP, com cilindros P45 e botijões P13 em
comodato, e à granel. Data de assinatura: 23/07/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas
Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 034/2021 – 4º TERMO DE ALTERAÇÃO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - PROCESSO ADM Nº 0964-1/2021, tendo como partes
Contratantes: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): AUTO POSTO ROMA SACCHI LTDA. Objeto: Alteração de valor do Item 01 – Óleo Diesel S10, passando do valor de R$ 4,39
por litro para o valor de R$ 4,52 por litro, Item 02 – Óleo Diesel Comum, passando do valor de R$
4,35 para o valor de R$ 4,47; Item 03 – Gasolina Comum, passando do valor de R$ 5,39 por litro para
o valor de R$ 5,49, passando a vigorar a partir de 03/08/2021. Data de assinatura: 03/08/2021. Artur
Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 136/2020 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADM Nº 2875-9/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): CONSTRUPLANOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto:
Prorrogação contratual por 90 (noventa) dias com efeitos retroativos à data de 03/08/2021 e término previsto para 31/10/2021, o prazo de vigência, referente contratação de empresa capacitada
para a execução de reforma do ginásio de esportes Denilson Amaro Rodrigues. Data de assinatura:
10/08/2021. Artur Nogueira, 19 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 236,70”

