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Número de mortes por Covid-19 em Amparo caiu
mais de 66% de junho para julho
Nos últimos três meses,
a Secretaria Municipal
de Saúde tem registrado
uma tendência de queda no número de mortes
mensais por Covid-19 em
Amparo. Em maio, foram
registradas 46 mortes por
Covid-19 na cidade, no
mês de junho, 36 mortes
foram registradas e o mês
de julho fechou com 12
mortes por Covid-19 em
Amparo. Este é o menor
número de mortes mensais por Covid-19 que Amparo registrou em 2021.
De junho para julho,
uma queda significativa de
mais de 66% no número de
mortes foi documentada.
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SP tem 346 cidades sem óbitos
por COVID-19 na última semana
O Governador João Doria
anunciou que o Estado de
São Paulo identificou 346
municípios sem registros
de mortes por COVID-19 na
última semana, indicando
que mais de 53% das cidades
paulistas não tiveram vítimas da doença desde 28 de
julho. O balanço reflete o impacto positivo da campanha
de vacinação para redução
dos casos graves e mortes
pela doença.

“É uma informação alentadora. Este último balanço
é superior ao registrado entre 14 a 21 de julho, quando
288 municípios não tiveram registros de óbitos por
COVID-19”, disse Doria.
Também na última semana,
31 municípios não tiveram
novos casos confirmados.
A constatação foi feita a
partir de análise dos dados
dos dias 28 de julho a 4 de
agosto, que estão disponíveis

para consulta pública no boletim oficial do Governo do
Estado e foram registrados
pelas 645 cidades paulistas
no Sivep, sistema oficial do
Ministério da Saúde. Os
balanços são superiores aos
identificados em comparação similar realizada no
intervalo de 14 a 21 de julho,
que apontava 288 municípios sem novos óbitos naquela semana, e 18 cidades
sem casos.
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Prefeitura de Pedreira atualiza
o “Plano São Paulo” e publica
novo Decreto Municipal
O prefeito de Pedreira, Hamilton
Bernardes Junior, juntamente com
o vice-prefeito Fábio Polidoro e o
secretário municipal de Negócios
Jurídicos Dr. Celso Dalri, assinaram
na sexta-feira, 30 de julho, Decreto
Municipal nº 3.264, que dispõe sobre
a atualização do Plano São Paulo de
retomada consciente da economia e
das medidas de combate à COVID-19,
sendo publicado em Edição Extra do
Diário Oficial nº 783.
As medidas estarão em vigor no
período de 1º a 16 de agosto, sendo: O

funcionamento dos estabelecimentos
não essenciais, incluindo atividades
comerciais, salão de beleza e barbearia, atividades culturais, academias
de esportes, restaurantes e similares,
atividades religiosas, passaram a ter
limitação de acesso de 80%, além de
atendimento presencial ao público
entre o período da 6h às 24h. Após
este horário, os restaurantes, lanchonetes e similares, podem desenvolver
atividades internas destinadas a atender aos pedidos através de delivery e
retirada de mercadorias.
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Jaguariúna
atinge 80%
da população
adulta vacinada
contra o
coronavírus

Oito em cada dez jaguariunenses com mais de 18 anos
de idade já estão vacinados
com pelo menos uma dose ou
dose única da vacina contra a
Covid-19. A marca de 80% da
população adulta da cidade
vacinada contra o coronavírus
foi atingida nesta segunda-feira,
dia 2 de agosto
Página 6.

Mogi Guaçu
promove neste
sábado 4ª edição
da Feira de
Adoção de Cães e
Gato

O Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) de Mogi Guaçu promove neste sábado, dia 7
de agosto, a 4ª edição da Feira
de Adoção de Cães e Gatos. A
ação acontece das 8h às 11h
na sede da instituição, na Rua
Oscar Candido Rodrigues, s/
nº, bairro Jardim Alvorada.
Em três eventos já realizados
esse ano
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Show gratuito arrecadará alimentos,
nesta sexta, no Centro Cultural de
Mogi Mirim
Com o apoio da Secretaria
de Cultura e Turismo, a banda
mogimiriana Legião Urbana
Cover-SP realizará um show
com entrada gratuita no teatro
do Centro Cultural. O evento
cultural será transmitido ao
vivo na internet, através da
página Legião Urbana no
Facebook, com quase 1,5 milhão de seguidores. Segundo
a banda, a apresentação será
baseada no show Metropolitan, de 1.994, com riqueza
de detalhes, arranjos fiéis aos
originais e algumas surpresas
também.
Para garantir lugar no show
os interessados deverão colocar o nome e número de celular na lista disponível na Secretaria de Cultura e Turismo
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Itapira é
contemplada
com programa
Vale Gás do
Governo de SP
Itapira foi contemplada
hoje no programa Vale Gás
do Governo do Estado de São
Paulo. O Prefeito Toninho
Bellini participou da cerimônia em que o Governador
João Doria anunciou a ampliação do benefício para os
645 municípios do Estado. O
investimento total na ação de
segurança alimentar é de R$
128 milhões.
Página 2.
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Pai, sempre herói
*Por José Renato Nalini
O dia reservado aos
pais não chega a ser tão
celebrado como o dia das
mães. O próprio exclamar “odiados pais”, sem
separar os três verbetes,
dá margem a indesejável
conteúdo. Pai tem de ser
amado, não odiado. Em
regra, no decorrer de sua
existência, ele passa por
todos os tons de sentimento.
Quando o filho é pequeno, o pai é a força, a
energia, a segurança. Os
ombros que carregam a
cria. Leva ao colo o seu
fruto e quando a criança
está no alto, sente-se
protegida e privilegiada.
O tempo vai passando
e a criança é um adolescente quase sempre
rebelde. Agora pensa
que já sabe tudo o que
é preciso e não admite
ordens paternas. Disciplina, horário, vedações
ou recomendações, tudo
cheira a autoritarismo.
Não é raro seja a mãe
o para-raios, a intercessora, aquela que tudo

compreende e tudo perdoa. O pai é a segunda
instância, quase sempre irrecorrível. Absorve
todo o inconformismo se
quiser que a sua orientação prevaleça.
Difícil exercer uma
paternidade responsável
nesta era em que somos
manipulados pelos algoritmos e os pais não
sabem o que fazer para
manter um parâmetro
em relação a filhos que
são nativos digitais e são
nutridos, diuturnamente,
pelas redes sociais.
Mais grave ainda, há
pais desempregados. Os
filhos são vítimas do consumismo, de um poderoso marketing que faz
com que a sofisticação se
converta em item de primeiríssima necessidade.
Como chegar em casa,
depois de um dia em
busca de trabalho, sem
poder oferecer aos alimentandos aquilo que é
considerado o mínimo
existencial?
Pais ainda são consi-

derados os provedores,
os responsáveis pelo sustento, os pilares sobre os
quais se assenta o lar, ou
o que restou dele, para
milhões de miseráveis
neste Brasil tão rico, mas
tão desigual.
Os privilegiados filhos
que têm pais capazes de
suprir suas carências,
têm de ser gratos à Providência e honrar seus
genitores. Os que já perderam seus pais, talvez
os valorizem até mais do
que os não órfãos.
O pai, seja como for, é
sempre um herói. Trouxe
ao mundo, na parceria
com a mãe, uma nova
experiência vital. Sentese copartícipe do milagre
da criação. Salvem os
pais, todos os pais, neste
desafiador 2021.
*José Renato Nalini
é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pósgraduação da UNINOVE
e Presidente da ACADEMIA PAULISTA DE
LETRAS – 2021-2022.

Além das Olimpíadas: a arte
de saber ouvir e acreditar no
esporte
*Por Matthias Schupp
Há um antigo ditado
alemão que diz que “todo
homem é o arquiteto de
sua própria sorte”. Essa
é uma definição sucinta,
mas muito apropriada,
para resumir a carreira de um então jovem
piloto que estreava na
Fórmula 1 no ano de
1991. Nascido em Hürth,
uma pequena cidade na
região de Colônia, na
Alemanha, o rapaz fora
moldado pelas categorias de base da Mercedes, gigante montadora automotiva alemã,
quando, aos 22 anos,
teve a chance de estrear
na categoria máxima do
automobilismo, ao lado
de lendas como Ayrton
Senna, Alain Prost, Nigel
Mansell e Nelson Piquet.
Era uma oportunidade única e extremamente improvável para
o ilustre desconhecido,
que “caiu em seu colo”
apenas porque um dos
pilotos do grid, Bertrand
Gachot, havia se envolvido, meses antes, em
uma briga de trânsito em Londres, sendo
condenado e preso pela
polícia inglesa. Atenta à
grande oportunidade de
se recolocar no mercado
bilionário da Fórmula 1,
a Mercedes, patrocinadora do jovem alemão,
abriu negociações com
a Jordan e “comprou”
a vaga na equipe, para
que seu prodígio pudesse estrear na F1 naquele fim de semana.
Anos depois, o jovem, de
nome Michael Schumacher, se tornaria o que
muitos consideram “o
maior piloto de todos os
tempos”, ao conquistar
91 vitórias, sete títulos
mundiais, e se alçar ao
cargo de maior ídolo da
Ferrari.
Mas essa história ins-

piradora poderia não ter
acontecido, caso uma
das maiores corporações da Alemanha não
tivesse investido tempo
e dinheiro em um talento local, que precisava
de “um empurrãozinho”
na carreira. Felizmente,
esse não é um caso isolado no mundo esportivo,
mas a proporção ainda
é consideravelmente pequena, quando analisamos o impacto e os benefícios de apoios não só na
vida dos esportistas, mas
também na realidade de
comunidades por todo o
mundo, que buscam em
marcas bem sucedidas
uma identificação com
o lugar em que vivem.
Para as marcas, então, as
vantagens são inúmeras,
pois faz com que seu público as encare de forma
mais humana e próxima - uma das mais bem
sucedidas estratégias de
marketing.
Em tempos de falar de
ESG (sigla para environmental, social and governance, ou ambiental,
social e governança, em
português), olhar para
fora da empresa também
faz parte do processo.
O que é social senão a
participação da instituição nas necessidades
da sociedade? E o que
une mais a sociedade do
que um suas referências
esportivas? É hora de as
empresas entenderem
que, além de clientes,
estão do lado de fora
pessoas que esperam
por um incentivo para
acreditarem nos seus
sonhos.
O esporte é o espelho
da cultura do povo e
cabe às empresas entenderem a relevância
de apoiar aquilo que faz
parte da identidade da
sociedade. Dar suporte

a modalidades esportivas, atletas e equipes é
estampar, em forma de
investimento, o orgulho
que as empresas têm de
também estarem ao lado
de uma das grandes paixões do povo e de contribuir para sua evolução e
desenvolvimento. Assim
como qualquer setor da
economia, o esporte precisa de pessoas dispostas
a investirem no seu sucesso e terem como retorno o êxtase de novas
conquistas, a vibração
com novos recordes e a
satisfação de fazer parte
de uma conquista que é
sempre coletiva.
E para buscar bons
exemplos, não precisamos nem mesmo sair do
Brasil. A ginasta curitibana Júlia Soares é um
desses casos. Ela está
próxima de homologar
um elemento da ginástica artística. A entrada na
trave, que levará o nome
“Soares”, irá carregar
também o nome Brasil
e daqueles que estiveram ao seu lado para o
código de pontuação da
Federação Internacional
de Ginástica (FIG).
Por trás do feito de
Júlia estão infinitos
profissionais, familiares, amigos e também
apoiadores, que olharam
para ela com os olhos de
quem acredita na construção de um sonho desde o primeiro minuto.
De quem sabe que só se
alcança o topo após uma
longa subida, recheada
de percalços e desafios.
Mas que sabe que, no
fundo, nada paga - e nem
apaga - o brilho do sorriso de quem chega lá!
*Matthias Schupp é
CEO da Neodent e EVP
do Grupo Straumann da
América Latina
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Itapira é contemplada com
programa Vale Gás do Governo
de SP

De Itapira
Itapira foi contemplada hoje no programa Vale
Gás do Governo do Estado
de São Paulo. O Prefeito
Toninho Bellini participou da cerimônia em que
o Governador João Doria
anunciou a ampliação
do benefício para os 645
municípios do Estado. O
investimento total na ação
de segurança alimentar é
de R$ 128 milhões.
“É um benefício muito
importante para nossa
população de baixa renda
e que ajudará muito diante desse nosso cenário de
pandemia e de alta dos
preços do gás. Através de

de até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico
(sem o Bolsa Família).
“É um programa social
de grande importância
na vida dessas famílias
vulneráveis, que estão
garantindo o alimento
graças à solidariedade
de muitas pessoas, mas
que precisam do gás para
cozinhar”, afirmou Doria.
Todas as famílias que
atenderem aos critérios de
elegibilidade terão acesso
ao voucher para o saque
direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil
nossa Secretaria de Pro- ou 24 horas. A primeira
moção Social as famílias parcela começou a ser
que se enquadram nos cri- paga no dia 20 de julho e
térios poderão ter acesso a já está disponível para os
esse vale”, disse o Prefeito novos beneficiários. As
próximas parcelas serão
Toninho Bellini.
Para saber se tem di- pagas em setembro e noreito ao benefício, basta vembro, respectivamente.
acessar o site oficial do
Central de Atendimenprograma Bolsa do Povo
to
(www.bolsadopovo.sp.
Em caso de dúvidas,
gov.br) e fazer a consulta
o
cidadão
pode ligar grautilizando o número NIS
tuitamente
para a Central
da família. O benefício
de
Atendimento
Bolsa do
de R$ 300, pago em três
Povo:
0800
7979
800. O
parcelas bimensais de R$
programa
também
dis100, garante a compra de
ponibiliza
o
assistente
botijões de gás de cozinha
(GLP 13kg) para as famí- virtual do Bolsa do Povo
lias em situação de ex- via Whatsapp, pelo númetrema pobreza e pobreza ro (11) 98714-2645, para
(renda mensal per capita orientações aos usuários.

Em Artur Nogueira, 484
famílias serão beneficiadas
com “Vale Gás” de R$ 300
De Artur Nogueira

nerável. Toneladas de alimentos foram doados, mas
Artur Nogueira passa essas famílias precisam do
a ser beneficiada com a gás para cozinhar”, disse.
ampliação do programa
As famílias devem atenestadual “Vale Gás”, anun- der aos critérios de elegibiciada pelo Governador lidade para terem acesso ao
João Doria nesta terça-fei- voucher para o saque direto
ra (3). Quando lançado, o nos caixas eletrônicos do
programa priorizava ape- Banco do Brasil ou 24 honas famílias que residiam ras. A primeira parcela coem comunidades e favelas, meçou a ser paga no dia 20
locais de pouca infraestru- de julho e já está disponível
tura e de alto risco. Com a para os novos beneficiários.
ampliação, 484 famílias de As próximas parcelas serão
Artur Nogueira poderão pagas em setembro e noreceber o benefício.
vembro, respectivamente.
O vale de R$ 300, pago
em 3 parcelas bimensais de
COMO SABER SE TER$ 100, está garantindo a NHO DIREITO?
compra de botijões de gás
Para saber se tem direito
de cozinha (GLP 13kg) para ao benefício, basta acessar
as famílias em situação de o site oficial do prograextrema pobreza e pobreza ma Bolsa do Povo (www.
(renda mensal per capita de bolsadopovo.sp.gov.br) e
até R$ 178), e que estejam fazer a consulta utilizando
inscritas no CadÚnico (sem o número NIS da família.
o Bolsa Família).
Para o cálculo de beneO secretário de Assistên- ficiários do Vale Gás, o Gocia e Desenvolvimento So- verno levou em consideracial Amarildo Boer explica ção a média de integrantes
que o Vale Gás vai atender por família na faixa mais
pessoas que perderam o vulnerável da população.
emprego, e que ficaram De acordo com o estudo
sem renda. “Desde o início “Fecundidade e Dinâmica
do ano temos desempe- da População Brasileira”,
nhado diversas ações para elaborado pelo Fundo de
atender a população vul- População das Nações Uni-
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das (UNFPA), as mulheres
que integram os 20% mais
pobres da população têm
uma taxa de fecundidade
de 2,9 filhos. “Esse programa é de tanta importância
para o combate à fome, que
garante aos 645 municípios
paulistas a possibilidade de
contemplar seus vulneráveis”, declarou a Secretária
de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo,
Célia Parnes.
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Em caso de dúvidas,
o cidadão pode ligar gratuitamente para a Central
de Atendimento Bolsa do
Povo: 0800 7979 800. O
programa também disponibiliza o assistente virtual
do Bolsa do Povo via Whatsapp, pelo número (11)
98714-2645, para orientações aos usuários.
Vale destacar que o Governo do Estado não liga ou
envia mensagens de texto
para solicitar informações
de dados pessoais e nem
para ativação de links de
participação e/ou acesso
a programas e serviços
públicos oferecidos aos
cidadãos.
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SP tem 346 cidades sem óbitos por COVID-19 na
última semana
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou que o
Estado de São Paulo
identificou 346 municípios sem registros de
mortes por COVID-19
na última semana, indicando que mais de 53%
das cidades paulistas
não tiveram vítimas da
doença desde 28 de julho. O balanço reflete
o impacto positivo da
campanha de vacinação
para redução dos casos
graves e mortes pela doença.
“É uma informação

alentadora. Este último
balanço é superior ao
registrado entre 14 a 21
de julho, quando 288
municípios não tiveram
registros de óbitos por
COVID-19”, disse Doria. Também na última
semana, 31 municípios
não tiveram novos casos
confirmados.
A constatação foi feita a partir de análise dos
dados dos dias 28 de
julho a 4 de agosto, que
estão disponíveis para
consulta pública no boletim oficial do Governo
do Estado e foram registrados pelas 645 cidades

paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério
da Saúde. Os balanços
são superiores aos identificados em comparação similar realizada no
intervalo de 14 a 21 de
julho, que apontava 288
municípios sem novos
óbitos naquela semana,
e 18 cidades sem casos.
São Paulo já vacinou
mais de 80,6% de sua
população adulta com
pelo menos uma dose
de vacina contra COVID-19. O Vacinômetro
já superou um total de
38,1 milhões de doses
aplicadas desde o início

da campanha, somando
27,3 milhões de primeira
dose, 9,7 milhões de segunda e 1 milhão de dose
única. Mais de 23,3% da
população geral de São
Paulo já completou seu
esquema vacinal, garantindo proteção completa
contra a COVID-19.
A evolução da vacinação em São Paulo pode
ser acompanhada no
painel completo do Vacinômetro, no site https://
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/, onde qualquer pessoa tem acesso
a dados detalhados sobre doses aplicadas por

município, distribuição
de doses, ranking de
vacinação, ranking de
aplicação das doses distribuídas, evolução da
aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.
Pré-cadastro virtual
Quem integra os públicos-alvo da campanha
pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já,
que facilita o andamento da imunização tanto
para o usuário quanto
para os profissionais de
saúde. O preenchimento do formulário não é
obrigatório, mas leva de

um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos
postos de vacinação.
Também é possível fazer o cadastro por meio
de um assistente virtual
no Whatsapp, fruto de
parceria entre as Secretarias de Comunicação e
da Saúde. O chatbot oferece ainda informações
confiáveis sobre o Plano
Estadual de Imunização,
incluindo o calendário
de vacinação atualizado,
dados sobre o Plano São
Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.

Alesp isenta imposto de ao menos nove medicamentos
para tratar Aids, atrofia muscular espinhal, esclerose e
hemofilia
Da Redação
Os deputados e deputadas da Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo autorizaram
nesta terça-feira (3/8) a
isenção de ICMS (Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços)
sobre, ao menos, nove
medicamentos destinados ao tratamento da
Aids, AME (atrofia muscular espinhal), esclerose
múltipla, hemofilia e outras doenças genéticas.
Os
parlamentares
também aprovaram a
redução da base de cálculo do ICMS na entrada e saída dos insumos
agropecuários
(fertilizantes, inseticidas, adubos, rações, fungicidas,

sementes, entre outros)
no Estado de São Paulo.
As medidas foram viabilizadas através dos Projetos de Decreto Legislativo 50/2021, 51/2021,
52/2021, 53/2021 e
54/2021.
A isenção do tributo
nos remédios diminui o
custo final do medicamento,
possibilitando
ao paciente uma economia em prol da saúde.
Para tratamento da atrofia muscular espinhal, a
Assembleia paulista já
isentou de ICMS os medicamentos Spiranza e
Zolgensma, que tiveram
redução de até 18% do
valor. Com a proposta
aprovada hoje, o medicamento Risdiplam 0,75
mg/mL também será

isento. Atualmente, ele
é vendido por R? 42 mil,
mais impostos.
“A isenção de impostos sobre medicamentos
específicos é uma luta
de praticamente todos
os parlamentares e uma
vitória das famílias que
tanto precisam. A saúde é
o bem mais precioso que
temos e por isso temos
que cuidar bem dela”,
disse o presidente da Assembleia, deputado Carlão Pignatari.
O deputado Vinicius
Camarinha (PSB), líder
do governo no Parlamento, destacou a necessidade de aprimorar
a legislação e enfatizou
a importância da Alesp
nessa questão. “A reforma administrativa ne-

cessita de adequações,
considerando a grande
complexidade das questões tributárias do nosso
País e Estado. Estamos
avançando nas melhorias necessárias, estamos
adequando, e não é a primeira vez. Agora estamos
avançando nas adequações de medicamentos,
colocando as coisas em
ordem”, disse Camarinha.
A deputada Janaina
Paschoal (PSL) enfatizou
que a criação e aprovação dos Projetos de Decreto Legislativo são resultados de esforços dos
deputados e deputadas
que compõem o Legislativo paulista. “Foram
conquistados pela Casa,
quando o Projeto de Lei

529/2020 (que vigora no
Estado por meio da Lei
17.293/2020) foi aprovado com o compromisso
que não haveria impacto
na tributação de medicamentos e alimentos. Muitos deputados lutaram e
esses Projetos de Decreto

Legislativo vão ter impacto direto no valor dos
medicamentos”, afirmou.
A medida segue agora
para promulgação para
passar a vigorar no Estado. A expectativa é que
isso ocorra nos próximos
dias.

Governo de SP autoriza repasses de R$ 202,2 milhões
para 70 cidades turísticas
Da Redação
O Governador João
Doria autorizou nesta
quinta-feira (5) a assinatura de convênios para
obras e melhoria de infraestrutura em 70 estâncias turísticas, totalizando R$ 202,2 milhões,
o maior valor dos últimos
cinco anos. O Vice-Governador e Secretário de
Governo Rodrigo Garcia
também participou do
anúncio no município de
Serra Negra, durante encontro com prefeitos.
“Vamos
concentrar
nossa atenção presente e, principalmente, no

futuro. E o futuro está
no turismo. Esse investimento que está aqui vai
retornar em viajantes,
consumidores, alegria,
esperança, felicidade, geração de renda e oportunidades para todas essas
cidades”, afirmou o Governador.
As estâncias turísticas
estão entre os principais
destinos de viagens de
lazer no estado. Distribuídas por todas as regiões, elas compõem uma
oferta que inclui praias,
patrimônio histórico e
cultural, reservas naturais e serras. “Muita coisa mudou na nossa vida

com a pandemia e ao longo dela, mas em algumas
nós reforçamos nossas
convicções. E o turismo
será fundamental para a
retomada econômica de
São Paulo e paga a geração de emprego e renda.
São Paulo tem tudo e é
para todos”, acrescentou
Garcia.
Durante a solenidade
desta quarta, a Secretaria
de Estado de Turismo e
Viagens também lançou
duas novas iniciativas
para fomentar o setor.
O Governo de SP firmou
um convênio com o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro

e Pequenas Empresas)
para capacitar empreendedores do turismo de
ecoaventura e fez o lançamento do projeto de
Turismo Náutico.
O convênio com o Sebrae-SP vai promover a
cultura da qualidade, a
gestão da segurança e a
competitividade das empresas de ecoaventura
em mais de 200 municípios. O objetivo é fortalecer o setor em polos
como o Vale do Ribeira
e o Pontal do Paranapanema. “Os convênios
irão potencializar a vocação das nossas estâncias
turísticas, estimulando

a retomada econômica
por meio do consumo
doméstico de viagens”,
disse o Secretário de Turismo e Viagens, Vinicius
Lummertz.
Os
empreendedores vão participar de
seminários para compartilhamento de normas técnicas do setor,
capacitação em gestão
e
empreendedorismo,
consultoria para micro e
pequenas empresas e auditorias para certificação
em gestão da segurança
do turismo de aventura. O primeiro encontro
promovido por Governo
do Estado e Sebrae-SP

deve acontecer no próximo dia 18, na capital.
Já o projeto de Turismo Náutico é dividido
em duas iniciativas: uma
cartilha que detalha as
estruturas que podem
ser implantadas em rios,
represas e cidades litorâneas, e um passo a passo disponível no portal
de Melhores Práticas no
Turismo (www.melhorespraticasturismo.com.
br/). São Paulo tem 630
quilômetros de costa
marítima, cerca de 4,2
mil quilômetros de rios
navegáveis e mais de 50
lagos e represas com potencial turístico.

Prefeitura de Pedreira estará promovendo
Audiência Pública para elaborar o Plano
Plurianual

De Pedreira
A Prefeitura de Pedreira, representada pela
sua Secretaria Municipal
de Planejamento, estará
promovendo na segundafeira, 09 de agosto, a partir das 18 horas, de forma
online, Audiência Pública
para a elaboração do Plano Plurianual de 2022 a
2025, atendendo ao dispositivo do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101 de 04 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Devido à atual situação

de combate à COVID-19,
pela qual se orienta evitar aglomerações haverá
transmissão online pelo
canal Meet, possibilitando
a participação popular pela
internet, bastando acessar
o seguinte link: https://
meet.jit.si/PMPedreiraAudienciaOnlineElaboraçãoPPA2022-2025.
O prefeito Hamilton
Bernardes Junior destaca que o Plano Plurianual
Municipal faz parte dos
instrumentos de planejamento de um governo,
seja na esfera federal, esta-

dual ou municipal. “Realizado a cada quatro anos,
o Plano contém metas a
serem atingidas pela gestão de governo, incluindo

projetos, atividades, financiamentos, incentivos
fiscais, normas, entre outros”, ressalta Hamilton
Bernardes.
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Número de mortes por Covid-19 em Amparo caiu
mais de 66% de junho para julho
De Amparo

Covid-19 na cidade, no
mês de junho, 36 mortes
Nos últimos três foram registradas e o mês
meses, a Secretaria Mu- de julho fechou com 12
nicipal de Saúde tem mortes por Covid-19 em
registrado uma tendên- Amparo. Este é o menor
cia de queda no número número de mortes mende mortes mensais por sais por Covid-19 que
Covid-19 em Amparo. Amparo registrou em
Em maio, foram regis- 2021.
tradas 46 mortes por
De junho para julho,

uma queda significativa de mais de 66% no
número de mortes foi
documentada. A queda
nas mortes, nos casos
positivos e também nas
internações por Covid-19
em Amparo são resultado do rápido avanço da
vacinação na cidade e do
respeito da população ao

uso de máscaras e à necessidade de distanciamento social.
Reforçamos que a
população deve continuar se cuidando e respeitando os protocolos
sanitários mesmo após
receber a imunização
para que os casos continuem em queda na cidade.

Prefeitura de Pedreira atualiza o “Plano São Paulo” e
publica novo Decreto Municipal
De Pedreira
O prefeito de Pedreira,
Hamilton Bernardes Junior, juntamente com o vice-prefeito Fábio Polidoro
e o secretário municipal
de Negócios Jurídicos Dr.
Celso Dalri, assinaram na
sexta-feira, 30 de julho,
Decreto Municipal nº
3.264, que dispõe sobre a
atualização do Plano São
Paulo de retomada consciente da economia e das
medidas de combate à
COVID-19, sendo publicado em Edição Extra do
Diário Oficial nº 783.
As medidas estarão em
vigor no período de 1º a 16
de agosto, sendo: O funcionamento dos estabelecimentos não essenciais,
incluindo atividades comerciais, salão de beleza
e barbearia, atividades
culturais, academias de
esportes, restaurantes e
similares, atividades religiosas, passaram a ter
limitação de acesso de
80%, além de atendimento presencial ao público
entre o período da 6h às
24h. Após este horário, os

restaurantes, lanchonetes
e similares, podem desenvolver atividades internas
destinadas a atender aos
pedidos através de delivery e retirada de mercadorias.
A execução de música ao vivo em qualquer
estabelecimento comercial ficou condicionada a
apresentações acústicas
com participação no máximo de 2 (dois) músicos.
Continua proibida a realização de festas, eventos,
confraternizações, encontros e atividades similares
em propriedades particulares, e sem finalidade
comercial, sendo assim
considerados quaisquer
acontecimentos organizados e coordenados de
forma a contemplar a concentração de pessoas que
não pertençam ao mesmo
núcleo familiar em um
mesmo espaço, aberto ou
fechado, sob pena de aplicação de penalidades ao
proprietário ou possuidor
do imóvel, pessoa física ou
jurídica, que ceder a título
gratuito ou oneroso, a propriedade na qual estiver

sendo promovida a atividade vedada, com multa
no valor de 20 (vinte) unidades ficais do município
– UFM’s (valor de cada
UFM – R$ 201,40), ao organizador, que promover
ou organizar a atividade,
também multa de 20 (vinte) UFM’s, ao divulgador
da atividade, multa no valor de 2 (duas) UFM’s, ao
freqüentador da atividade
vedada, multa no valor de
2 (duas) UFM’s. Para fins
de constatação da infração
e a conseqüente autuação,
basta que o agente autorizado certifique a ocorrência com todas as informações de que disponha
e proceda o registro por
foto ou qualquer outro
meio idôneo. A proibição
não se aplica aos eventos
não abertos ao público,
Buffet e similares.
As praças públicas de
Esporte e Lazer, ou seja,
quadras poliesportivas,
campos de futebol, parques e praças, estarão
abertas somente para atividades individuais, estando terminantemente
proibidas as práticas de

natureza coletiva. As atividades esportivas coletivas
serão autorizadas após
o início da vacinação (1ª
dose ou dose única), con-

tra a COVID-19 das pessoas pertencentes à faixa
etária dos 18 anos.
Ficaram
mantidas,
tanto para as atividades

essenciais como para não
essenciais, as demais disposições municipais que
tratam das medidas de enfrentamento a COVID-19.
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Agosto chega cheio de atividades culturais em
Jaguariúna
14h para intermediários.
Para participar, é preciso
se inscrever gratuitamente
na Secretaria de Turismo e
Cultura pelo telefone: (19)
3867-4223.
No domingo, dia 8, a
Prefeitura preparou uma
homenagem ao Dia dos
Pais que acontecerá no
Teatro Municipal. A banda
dos professores da Escola
das Artes fará uma apresentação especial a partir
das 19h30.

De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura, preparou uma
programação especial para
este mês de agosto. Sessões
de cinema, muita música
e aula de sapateado prometem divertir adultos e
crianças.
A secretária municipal de Turismo e Cultura,
Maria das Graças Albaran
dos Santos, ressalta que

RETIRADA DE INGRESOS
Tanto para as sessões
de cinema quanto para a
as normas sanitárias serão “Frozen II” na quinta-feira, homenagem do Dia dos
respeitadas em todos os dia 5, às 19h30 e na sexta- Pais é preciso ir até a bilheeventos. “Na entrada do feira, dia 6, será exibido o teria do teatro, das 13h às
teatro mediremos a tempe- filme “Aves de rapina – Ar- 18h, no dia do evento para
ratura das pessoas e haverá lequina e sua emancipação trocar um litro de leite pelo
álcool gel a disposição de fantabulosa” (classificação ingresso.
todos. Além disso, o uso de 16 anos) às 19h30.
máscaras é obrigatório e na
Sábado, dia 7, haverá
PROGRAMAÇÃO CULplateia marcamos as poltro- um Workshop de sapate- TURAL - AGOSTO DE
nas onde não é permitido ado na Escola das Artes 2021
se sentar para manter o do parque Luiz Barbosa. A
SECRETARIA DE TUdistanciamento social”, aula será dada pela profes- RISMO E CULTURA
explicou a secretária.
sora, coreógrafa e bailari-- 1ª SEMANA -Nesta primeira semana na, Ana Laura Uliana, em
DIA 5 - 19:30 - CINEMA
o Teatro municipal Dona dois horários diferentes. - FILME “FROZEN II” Zenaide exibirá o filme Às 10h para iniciantes e às CLASSIFICAÇÃO LIVRE.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 6 - 19:30 - CINEMA - FILME “AVES DE
RAPINA - ARLEQUINA
E SUA EMANCIPAÇÃO
FANTABULOSA” ( CLASSIFICAÇÃO 16 ANOS).
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 7 - 10h WORKSHOP DE SAPATEADO COM ANA LAURA
ULIANA.
LOCAL: UNIDADE ESCOLA DAS ARTES DO
PARQUE LUIZ BARBOSA.
INSCRIÇÕES: SECRE-

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/

TARIA DE TURISMO E
CULTURA. (19) 38674223.
DIA 8 - 19:30 - HOMENAGEM AO DIA DOS
PAIS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA COM
PROFESSORES DA ESCOLA DAS ARTES.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
-- 2ª SEMANA -DIA 12 - 19:30 - CINEMA – FILME “SOUL” –
CLASSIFICAÇÃO LIVRE.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 13 - 19:30 - CINEMA
– FILME “MULHER MARAVILHA 1984” - CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 14 - 19:30 – BANDA “DINAMITE CREW”
COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO DJ DANILO
AMÂNCIO.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 15 - 10:00 WORKSHOP - LYRICAL
JAZZ COM O PROFESSOR MARCELO SANTOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E
CULTURA. (19) 38674223.
-- 3ª SEMANA -DIA 19 - 19:30 - CINEMA – FILME “MINHA
MÃE É UMA PEÇA 3”
- CLASSIFICAÇÃO 12
ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 20 - 19:30 - CINEMA – FILME “VINGADO-

RES ULTIMATO” – CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 21 - 15:00 WORKSHOP DE BATERIA - RAMON MONTAGNER.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E
CULTURA. (19) 38674223.
DIA 22 - 16:00 - TEATRO INFANTIL – “A
BELA ADORMECIDA” CIA SANTA
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
-- 4ª SEMANA -DIA 26 - 19:30 - CINEMA – FILME “SONIC O
FILME” – CLASSIFICAÇÃO LIVRE.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 27 - 19:30 - CINEMA – FILME “VELOZES
E FURIOSOS 8” – CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
DIA 28 - 19:30 WORKSHOP INTERPRETAÇÃO PARA CANÇÃO
NO TEATRO MUSICAL
– COM O PROFESSOR
ANDRÉ CHECCHIA.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
INSCRIÇÕES: SECRETARIA DE TURISMO E
CULTURA. (19) 38674223.
DIA 29 - 10:00 - BANDA
MOSAICO BRASILEIRO.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DONA ZENAIDE.
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Jaguariúna atinge 80% da população adulta vacinada
contra o coronavírus
De Jaguariúna
Oito em cada dez jaguariunenses com mais
de 18 anos de idade já
estão vacinados com
pelo menos uma dose
ou dose única da vacina contra a Covid-19. A
marca de 80% da população adulta da cidade
vacinada contra o coronavírus foi atingida nesta segunda-feira, dia 2
de agosto.

Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, até
esta segunda, o município já havia vacinado
35.591 pessoas com a
primeira dose ou dose
única da vacina. Com as
duas doses foram vacinadas até a mesma data
10.675 pessoas, ou 24%
da população com mais
de 18 anos.
Em relação ao total
de habitantes do município, Jaguariúna atin-

giu 61,3% da população
vacinada com pelo menos uma dose ou dose
única e 18,4% com as
duas doses, ainda de
acordo com o “vacinômetro” divulgado pela
Secretaria de Saúde.
Com o avanço da vacinação, também foi registrada sensível redução nos novos casos de
Covid e de internações
em leitos de UTI em Jaguariúna.

Inscrições para Projeto Pioneiros
seguem até 09 de agosto
As inscrições para o
projeto Pioneiros, da concessionária Águas de Holambra, seguem até o dia
09 de agosto. Até o mês de
dezembro, alunos do Ensino Médio, de 15 a 18 anos,
participarão de atividades
- workshop e palestras
- com profissionais da
concessionária, que serão
realizadas no formato de
encontros online, além
de visitas em instalações
e atividades em campo.
As inscrições podem ser
realizadas nos sites www.
aguasdeholambra.com.
br ou https://1mio.com.
br/vagas . O projeto disponibiliza 30 vagas.
Os encontros online

com os gestores da Águas
de Holambra ocorrerão
através do Microsoft
Teams (ferramenta disponibilizada pela Águas
de Holambra). Entre os
temas abordados, estão:
Liderança e Protagonismo, Visão geral do Saneamento, Dicas para falar
bem em público, Como
elaborar um projeto, entre outros. “Durante os
encontros, os alunos selecionados terão a oportunidade de conhecer
diferentes profissões e carreiras de forma aplicada, a
estrutura organizacional
dos setores dos gestores, o
ambiente corporativo e fatores relevantes na busca
de resultados como lider-

ança, trabalho em equipe
e gestão”, afirma a analista de Responsabilidade
Social, Cynthia da Rocha.
“Os participantes também
receberão
informações
que ajudarão na elaboração de seus projetos”,
lembra Cynthia.
Após a etapa de workshops e palestras, os
alunos receberão orientações para elaboração do
projeto final visando solucionar um problema ou
contribuir para a melhoria do saneamento no seu
bairro, região ou cidade.
“Esses projetos devem
ser elaborados em dupla
e, cada uma contará com
um tutor, que será um

dos profissionais da concessionária e que estarão
apresentando seus setores de trabalho”, explica a
analista.
Ao tutor caberá acompanhar o desenvolvimento do trabalho da dupla,
solucionar dúvidas, prestar apoio de recursos
tecnológicos, técnicos e/
ou físicos. Os critérios
que serão avaliados no
trabalho final são: Impacto positivo na sociedade; Relação com o tema
água e saneamento; Inovação e Criatividade;
Clareza e Coerência do
projeto; e apresentação
Recursos Utilizados e
Aplicabilidade.

Operação de Inverno termina com 245 abordagens a
pessoas em situação de rua em cinco dias
De Mogi Guaçu
Terminou neste domingo, dia 1º de agosto,
a força-tarefa realizada
pelo Centro de Operação
de Inverno (COI) para
o atendimento das pessoas em situação de rua.
Balanço da Secretaria
Municipal de Assistência
Social mostra que 245
abordagens foram feitas
desde o início dos trabalhos, na última quarta-feira, 28 de julho.
Desse total, 55 pessoas
aceitaram ajuda e foram
acolhidos, sendo 37 no
Albergue Noturno Nair

Simone Panciera e outros 18 no Centro Esportivo Juscelino Kubitschek
de Oliveira, o CERESC,
na Vila São Carlos. 190
homens e mulheres
em situação de rua recusaram o acolhimento.
Além dos assistidos,
duas pessoas foram levadas para atendimento na
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Marta – e dois
animais foram recolhidos
para o Centro de Controle
Zoonoses.
A força-tarefa foi realizada por conta do frio
intenso dos últimos dias.

O objetivo da ação, de
caráter multidisciplinar
e com envolvimento de
diversos setores da administração pública, era
prestar auxílio e tentar
tirar os indivíduos das
ruas, oferecendo alimentação, acesso a condições
de higiene, cobertores e
agasalhos e local adequado para estadia.
A secretária de Assistência Social, Leila
Maria Ramos, comentou
que o trabalho de abordagem foi feito num momento difícil, com temperaturas muito baixas.
Porém, muitos ainda in-

sistiram em permanecer
onde estavam. A abordagem de cada pessoa leva,
em média, 40 minutos.
“Esse é um trabalho extremamente meticuloso
e cuidadoso e requer um
cuidado na abordagem.
Estamos preservando vidas”, disse.
Participaram da ação
as equipes das Secretarias
Municipais de Assistência
Social, Saúde, Segurança,
Esporte e Lazer, Serviços
Municipais, além do Fundo Social de Solidariedade, Defesa Civil, Polícia
Militar, Guarda Civil Municipal, Centro de Con-

trole de Zoonoses (CCZ) e
integrantes do Programa
Segurança, Cidadania e
Acolhimento.
Novas ações poderão

ser realizadas pelo Centro
de Operação de Inverno
caso se confirmem novas
previsões de frentes frias
intensas nesse mês.

CVT abre inscrições para curso de Corte e Costura
De Itapira
O CVT (Centro de
Valorização do Trabalho), da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, abre nesta sexta-feira, 6, as inscrições
para curso presencial de
Corte e Costura com 160
horas. Para se inscrever
é necessário compare-

cer no local, situado à
Rua Vitório Coppos, n°
122, das 8h30 às 16h30
e apresentar cópia do
RG, CPF, Comprovante
de Residência e Histórico Escolar (Ensino Fundamental Completo).
Ao todo são 22 vagas disponíveis para
pessoas de ambos os
sexos com 18 anos ou

mais. Serão duas turmas: uma no período
da manhã (das 8h30 às
11h30) e outra à tarde
(das 13h30 às 16h30) e
o horário será escolhido no ato da inscrição.
As vagas serão preenchidas por ordem de
chegada e haverá lista
de espera para casos de
desistências. As inscri-

ções são somente presenciais.
A retomada dos cursos presenciais no CVT
segue todos os protocolos determinados pelo
Plano São Paulo e pela
Secretaria Municipal de
Educação referentes à
prevenção do coronavírus (Covid-19), como
uso de máscara e álcool

em gel, distanciamento
entre os alunos e demais medidas.
Serviço
Curso de Corte e Costura
Inscrições dia 6 de
agosto das 8h30 às
16h30 no CVT (Rua Vitório Coppos, n° 122)
Documentos necessários: Cópia do RG,

CPF, Comprovante de
Residência e Histórico
Escolar (Ensino Fundamental Completo)
Faixa etária: 18 anos
ou mais
Horário do curso:
Manhã (das 8h30 às
11h30) ou Tarde (das
13h30 às 16h30)
Vagas
disponíveis:
22
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Zoonoses promove neste sábado 4ª edição da Feira de
Adoção de Cães e Gatos
novos a oito cachorros e
quatro felinos, acolhidos
por moradores da cidade.
“A adoção é uma atividade que requer esforço
e amplo envolvimento do
poder público com a sociedade civil. Isso porque
o alojamento municipal
não é um lar definitivo. Ao
contrário, a estadia deve
ser de curta permanência.
Esses animais precisam
de amor, de companhia,
De Mogi Guaçu
e Gatos. A ação acontece de famílias amorosas e
das 8h às 11h na sede da responsáveis”, conta a
O Centro de Controle instituição, na Rua Oscar gerente de zoonoses Dagde Zoonoses (CCZ) de Candido Rodrigues, s/ mar do Amaral Borges.
Mogi Guaçu promove nº, bairro Jardim Alvo- “Ao adotar, uma chance
neste sábado, dia 7 de rada. Em três eventos já de recomeço é dada ao
agosto, a 4ª edição da realizados esse ano, o CCZ animal escolhido. É traFeira de Adoção de Cães encontrou casa e família zer luz a uma vida que se

apaga a cada dia”.
O CCZ cuida de pets
abandonados e que foram
resgatados e cuidados
pelo município. São mais
de 80 cães e gatos de
diferentes cores, tamanhos e idades em busca
de um novo lar. Dagmar
Borges explica que a iniciativa busca promover o
encontro de pessoas em
busca de um animal de
estimação com bichos
que precisam de carinho
e um lugar para viver.
“A adoção de um animal
deve ser um ato planejado e consciente, pois os
animais se apegam aos
donos e sofrem a cada
separação”, explica.

O procedimento de
adoção é simples: o interessado terá a chance de
conhecer neste sábado os
cachorros e felinos disponíveis e optar ou não pelo
acolhimento. Caso decida
adotar, a CCZ agendará
uma visita à residência
que receberá o animal
para avaliar as condições
e, em seguida, fará a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O pet
será, a partir daí, levado
à casa do novo dono.
Quem não está em busca de um pet, mas quer
contribuir com a causa,
pode levar doações à Zoonoses para os animais
resgatados e que são man-

tidos pelo município. São
aceitos ração, petiscos,
brinquedos, cobertores
para essa época de frio,
cone, caixinha de transporte para gato e roupinha cirúrgica.
O horário de atendimento do CCZ é de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h30 e das 13h
às 16h30. Para mais informações, a zoonoses atende pelos telefones (19)
3851-7717 e (19) 996216467.
Imagens dos animais
disponíveis para adoção
podem ser vistas no Facebook da instituição,
em www.facebook.com/
zoonosesmogiguacu.

Saúde inicia agendamento para pessoas com mais
de 25 anos
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Saúde iniciou
nova etapa da campanha de imunização
contra a Covid-19 nesta
quarta-feira, 4 de agosto. Moradores com idade igual ou superior a
25 anos poderão fazer
o agendamento a partir
das 8 horas pelo site https://vacina.mogigua-

cu.sp.gov.br e pela central telefônica, em (19)
3811-7275. O município
recebeu, ao todo, 5.770
doses para atendimento
deste público. Além disso, outros 5.320 imunizantes serão disponibilizados para a segunda
dose.
As vacinas agendadas e os complementos
serão aplicados nos dias
5, 6, 7 e 9 de agosto –

período em que cerca
de 13 mil doses serão
administradas na cidade.
Mais de 119.690 mil
vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em Mogi Guaçu desde o início da campanha
de imunização, no final
de janeiro desse ano.
São 85.236 vacinados
com a primeira dose,
30.706 pessoas com as

duas e 3.748 com o imunizante de dose única.
“Ao final desta nova
etapa encostaremos na
marca de 60% de cobertura vacinal com a primeira dose. Uma marca
importante e que reforça o permanente avanço
da campanha de imunização em nossa cidade”,
ressaltou o secretário
municipal de Saúde, Dr.
Guilherme Barbosa.

SAMAE avança na construção do segundo módulo
da ETE da Avenida Brasil
a primeira etapa da
construção do emissário de recepção de resíduos da Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE) da Avenida Brasil. A obra contemplará
135 metros de extensão
de emissário de ligação
entre a via e a caixa de
recepção da Zona Sul,
além de 210 metros no
trecho compreendido
entre a Avenida Brasil e
De Mogi Guaçu
mo Municipal de Água a unidade.
“Já foram colocados
e Esgoto (SAMAE) iniO Serviço Autôno- ciou no dia 13 de julho 25 metros de tubos de

concreto com diâmetros
de 1.500 milímetros.
Eles permitirão, no futuro, uma vazão máxima de 4.360 metros cúbicos por hora”, explica
o superintendente da
autarquia, Mário Antônio Zaia.
A construção do
novo módulo duplicará
a eficiência da ETE, que
hoje processa uma carga de efluentes gerada
por aproximadamente
100 mil habitantes.
A obra promove-

rá ainda a construção
de um terceiro tanque
para tratamento aeróbico, além dos dois já
existentes, com 50%
dos trabalhos concluídos até aqui e previsão
de entrega integral nas
próximas semanas.
“Concluída essa obra,
Mogi Guaçu tratará o
esgoto da Zona Sul e
área central em sua totalidade, possibilitando
também a desativação
da grande lagoa, que
hoje possui eficiência

de 60% no tratamento
de esgoto e é responsável pelo mau-cheiro
que tanto incomoda os
moradores daquela região”.
O investimento está
sendo realizado a partir
de aporte financeiro do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), de financiamento
junto à Caixa Econômica Federal e de contrapartida do SAMAE, com
valor total orçado em
R$ 25.166.772,06.

Prefeitura, Sincomércio e Sesc Campinas firmam
parceria para “Guia de Exercícios ao Ar Livre”.
De Mogi Mirim
A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim firmou nesta quarta-feira
(4), parceria com o Sesc
Campinas e o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Mogi
Mirim para a implantação do projeto “Guia de
Exercícios ao Ar Livre”.
Estiveram na Secretaria de Esporte Juventude
e Lazer (Sejel), o prefeito Dr. Paulo de Oliveira
e Silva; o secretário de
Esporte Juventude e Lazer, Wilians Mendes; a

secretária de Relações
Institucionais,
Maria
Helena Scudeler de Barros; o presidente do Sincomércio, José Antonio
Scomparin; o secretário
do Sincomércio, Nelson
Theodoro Junior; o supervisor de Esporte do
Sesc Campinas, Fabiano
Bragantini Mastrodi e o
monitor de Esporte do
Sesc Campinas, Diego
Fernandez.
O projeto consiste
na instalação de adesivos com código QR, que
darão acesso a vídeos
com educadores físicos

do Sesc. Assim, os usuários das Academias ao
Ar Livre de Mogi Mirim
terão a orientação sobre
as possibilidades de uso
de cada equipamento,
para que os exercícios
sejam feitos de forma
correta, ampliando o conhecimento em relação
ao movimento, frequência e objetivos dos exercícios e minimizando o
risco de lesões e outros
transtornos.
No dia 8 de abril, Wilians Mendes participou de encontro entre
gestores municipais de

esporte e o Sesc (Serviço Social do Comércio)
de Campinas. O projeto
“Guia de Exercícios ao
Ar Livre” foi apresentado nesta reunião.
Atualmente Mogi Mirim conta com 16 Academias Ao Livre e há
a programação para a
instalação de mais seis
ainda neste ano. A Sejel
também já fez um pedido ao Governo do Estado
de São Paulo para que a
cidade seja contemplada
com equipamentos em
outras áreas, ampliando
a oferta à população.

Obra na Avenida Brasil começa a receber asfalto
definitivo
De Mogi Mirim
Com o avanço na obra
para implantação dos coletores e interceptores da
rede de esgotos nas duas
margens do Córrego Santo
Antônio, as vias começam
a receber a camada asfáltica definitiva.
Já sem valas abertas nas

obras executadas, os trechos da avenida Santo Antônio na altura dos bairros
Santa Ana, Santa Cruz e
Nova Santa Cruz foram os
primeiros a serem finalizados, representando aproximadamente metade dos
3 quilômetros de extensão
total da implantação.
Antes da última cama-

da de asfalto, o local tem
recebido uma camada de
pedras, e, para que seja feita a compactação adequada, é necessário aguardar
alguns dias antes da conclusão do asfaltamento.
Sob responsabilidade
da Sesamm (Serviços de
Saneamento de Mogi Mirim), as obras possibilita-

rão que Mogi Mirim passe
a tratar 95% de seu esgoto,
um número muito acima
da média entre as cidades
paulistas que é, atualmente, de 55,5%.
Dúvidas ou informações adicionais sobre as
obras e as interdições podem ser esclarecidas pelo
telefone 3806-1184.
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Show gratuito arrecadará alimentos,
nesta sexta, no Centro Cultural
De Mogi Mirim
Com o apoio da Secretaria de Cultura e
Turismo, a banda mogimiriana Legião Urbana
Cover-SP realizará um
show com entrada gratuita no teatro do Centro Cultural. O evento
cultural será transmitido ao vivo na internet, através da página
Legião Urbana no Facebook, com quase 1,5
milhão de seguidores.

Segundo a banda, a
apresentação será baseada no show Metropolitan, de 1.994, com
riqueza de detalhes,
arranjos fiéis aos originais e algumas surpresas também.
Para garantir lugar
no show os interessados deverão colocar o
nome e número de celular na lista disponível
na Secretaria de Cultura e Turismo, e ainda
assim, seguir ordem

de chegada no dia do
evento. O telefone de
contato para reservar o
lugar na plateia é o (19)
3805-3125.
A organização pede a
todos que forem assistir
o show presencialmente, que levem 1 kg de alimento não perecível. As
vagas serão limitadas
para cumprimento do
Plano SP de combate à
Covid-19. Também haverá obrigatoriedade de
seguir todos os proto-

colos de segurança, tais
como distanciamento,
uso de máscara e higienização das mãos.
O evento está inserido na programação da
exposição “MM In The
Rock”, que segue até
31 de agosto no Centro
Cultural, e conta com
participação de diversos artistas, inclusive
exposição de itens que
pertenceram ao próprio
Renato Russo, líder da
Legião Urbana.
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Breno, Conrado e Tomas representam a Free
Play/Sejel no Troféu José Finke

De Mogi Mirim

10 e 14 de agosto, a Free
Play/Sejel representará
E vem mais uma im- a cidade no Troféu José
portante competição na Finkel. O Campeonato
agenda da natação mo- Brasileiro
Interclubes
gimiriana. Entre os dias

Absoluto de Natação
acontece neste período
em Bauru (SP), na ABDA
(Associação Bauruense
de Desportos Aquáticos).
A equipe mogimiriana terá três integrantes
em sua delegação. Breno
Baumann Poli, que fará
sua estreia no torneio,
além dos irmãos Tomas
e Conrado Coradi Lino.
No Paulistão FAP Juvenil a Sênior de Inverno,
promovido entre 15 e 16
de julho, também em
Bauru, Breno garantiu
índice para nadar os 50
metros livres no José
Finkel ao ser prata na
Júnior 2 e cravar a marca de 23seg70.
A prova será a 36ª segundo o cronograma da
CBDA, agendado para
a quinta e última etapa.
E ele chega credenciado
para o seu primeiro José
Finkel. Afinal, entre 28
e 31 de julho, disputou

o Brasileiro Júnior e registrou o melhor tempo
da vida nos 100 livres,
saindo de 52seg61 para
52seg02.
Já Tomas, com o bronze no Paulistão, com o
tempo de 27seg81, obteve índice para nadar nos
100 metros nado costas,
que será a 24ª prova,
agendada para a terceira etapa. Para Conrado
Coradi Lino, índices em
três provas. Ele nadará
os 100 borboleta, quarta prova do torneio, na
primeira etapa, além dos
200 medley, 10ª prova,
na segunda etapa e os
400 medley, 27ª prova,
na quarta etapa.
Vale destacar que o
trio cairá na água em outra prova: os 100 metros
medley. Esta disputa
será a 40ª do José Finkel
2021 e está marcada
para a quinta etapa. No
dia 17 de junho, em boletim enviado aos clubes

e federações estaduais, a
CBDA informou que não
haverá a necessidade de
obtenção de índice participativo na competição
nas provas de 100 metros medley (feminino e
masculino). “Para essa
participação na prova
apontada, o (a) atleta
deverá estar participando/inscrito em qualquer
prova contida no programa”, destaca o boletim.
Assim, Breno e Tomas
terão duas provas na
agenda e Conrado disputará quatro medalhas no
total.
O trabalho da Free
Play é desenvolvido com
o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi
Mirim, Colégio Conectado, Gonçalves Avenida
Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Tradibom
e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro
e da Clínica Vitallis.

VALE VAGA
A Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos informou ainda que os critérios de
convocação, acordados
dentro do Conselho Técnico Nacional de Natação de Alto Rendimento,
para composição da Seleção Brasileira de Natação que vai competir no
15º Campeonato Mundial de Piscina Curta da
FINA, na cidade de Abu
Dhabi, Emirados Árabes
Unidos, de 16 a 21 de dezembro de 2021, terá o
Campeonato Brasileiro
Interclubes Absoluto de
Natação – Troféu José
Finkel como única competição válida como seletiva. Os índices de qualificação foram baseados
no índice “A” da FINA
(Federação Internacional de Ntaação) para o
Campeonato
Mundial
de Piscina Curta de Abu
Dhabi.

Conhecidos os oito classificados do torneio
de futebol virtual da Sejel
De Mogi Mirim
Teve início no sábado
(31), a primeira edição
do Campeonato Municipal de Futebol Virtual de
Mogi Mirim. O torneio,
organizado pela Secretaria de Esporte, Juventude
e Lazer (Sejel) foi promovido no Centro Cultural
Lauro Monteiro de Carvalho e Silva.
O console escolhido foi
o PS4 e o Fifa 2021 foi o
game que movimentou a

galera. No primeiro dia
de evento, aconteceram
os jogos da primeira fase
eliminatória e das oitavas de final. As partidas
são em mata-mata simples, em que o perdedor
é eliminado e o vencedor
avança à fase seguinte.
Após os duelos iniciais,
os classificados para as
oitavas de final se enfrentaram nas duas mesas
disponibilizadas pela organização. Renan Bastos
venceu Ruan Costa por 6

a 2 e terá pela frente Gabriel Machado nas quartas de final. Depois, Luan
Fértil fez 2 a 1 em Thierry
Santos e Lucas Frassi ganhou por 4 a 1 de Marcial
Júnior. Eles também se
encontram na próxima
fase.
Victor de Campos, que
ganhou de 2 a 1 de Guilherme Lemoigne, enfrentará Caio Prado, que
fez 4 a 2 sobre Vinicius
Trombini. No último giro
de partidas, vitória de

Matheus Saccini por 2 a 1
sobre Rafael Gomes. Agora, ele duelará com Pedro
Oliveira, que bateu Otávio Moreira por 4 a 3.
Os classificados para
as quartas de final voltam
ao Centro Cultural no
sábado (7), quando também acontecem as semifinais e a grande decisão.
Após a final, os finalistas
serão premiados com troféus e os quatro melhores
colocados receberão medalhas.

Esporte realiza neste sábado Campeonato de
Xadrez Relâmpago no Boulevard Rio
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
promove no próximo
sábado, dia 7 de agosto, um Campeonato de
Xadrez Relâmpago nas
dependências do Shopping Boulevard Rio. O
evento, marcado para
14h30, será restrito a

41 enxadristas que integram as escolinhas
do município ou são
participantes do 2º
Campeonato Virtual de
Xadrez de Mogi Guaçu.
Depois de um ano e
meio de suspensão em
função da pandemia,
esta será a primeira
competição presencial
da modalidade. Neste

período, aulas e campeonatos foram transferidos para o ambiente eletrônico.
O formato fechado
do evento busca assegurar o respeito às
normas de prevenção à
Covid-19. “De qualquer
forma, todos que quiserem poderão ver os
competidores em ação

já que os jogos serão
realizados em frente ao
antigo forno da Cerâmica São José, ao lado
da praça de alimentação”, explica o técnico
desportivo de xadrez
da pasta, Wendel Rodrigo de Assis.
A disputa reunirá
alguns dos enxadristas mais fortes de Mogi

Guaçu e o ritmo de
jogo, segundo o técnico, promete ser alucinante. “Serão, ao todo,
180 partidas dentro de
um espaço de três horas. Cada competidor
terá cerca de oito segundos para calcular
e realizar seus movimentos. Daí o nome
relâmpago do campe-

onato. Teremos muito
dinamismo e emoção”,
conta.
Quem não puder
comparecer ao evento
terá a opção de acompanhar os resultados
dos confrontos e as
classificações em tempo real pelo link https://chess-results.
com/tnr572135.aspx.

Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da
Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais,
etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e
Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
AVELAR ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e ANA FLAVIA DOS SANTOS DE PAULA, sendo AVELAR
ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, divorciado, nascido no dia nove de julho de um mil e novecentos e
noventa e seis (09/07/1996), de nacionalidade brasileira, Mecânico, natural de Araras - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filho de AVELAR ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA BENEDITA
ALEXANDRINA DOS SANTOS; e ANA FLAVIA DOS SANTOS DE PAULA, solteira, nascida no dia vinte
e seis de dezembro de dois mil e um (26/12/2001), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal
- SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha
de NIVALDO SILVESTRE DE PAULA e de SILVANEA MENEZES DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
FELIPE FRANCOPAES e AMANDA DA COSTA LISBÔA, sendo FELIPE FRANCO PAES, solteiro, nascido
no dia dez de novembro de um mil e novecentos e oitenta e oito (10/11/1988), de nacionalidade brasileira, Tratorista, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 104827434.2017.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Artur Nogueira,
Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ELIOT RODRIGUES MACEDO, Brasileiro, Solteiro, RG 44.037.319-0,
CPF 368.887.658-06, com endereço à AVENIDA SANTOS DUMMONT, 2048,
ITAMARATY, CEP 13160-000, Artur Nogueira - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO,
alegando em síntese: "A Requerente na condição de Instituição de Ensino lhe prestou
Serviços Educacionais, RA 11138047 – Ciências Econômicas, conforme Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira,
K-06e10/08
aos 27 de julho de 2021.

FRANCO PAES e de ANA LUCIA GUIMARAES PAES; e AMANDA DA COSTA LISBÔA, solteira, nascida
no dia quinze de maio de um mil e novecentos e noventa e dois (15/05/1992), de nacionalidade brasileira, Do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de REINALDO
ALVES LISBÔA e de MARIA MOREIRA DA COSTA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
FRANCISCO ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA e AVELANIA DOS SANTOS, sendo FRANCISCO ASSIS
PEREIRA DE OLIVEIRA, solteiro, nascido no dia vinte de outubro de um mil e novecentos e oitenta
e cinco (20/10/1985), de nacionalidade brasileira, coletor, natural de Malacacheta - MG, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de DOMINGOS OLIVEIRA PAULO e de MARIA SALETE PEREIRA
DE OLIVEIRA; e AVELANIA DOS SANTOS, solteira, nascida no dia vinte e sete de julho de um mil
e novecentos e noventa e cinco (27/07/1995), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de AVELAR ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA
BENEDITA ALEXANDRINA DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
NELSON DIAS DE ABREU e MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO DE SOUZA, sendo NELSON DIAS DE
ABREU, divorciado, nascido no dia três de junho de um mil e novecentos e sessenta e três
(03/06/1963), de nacionalidade brasileira, Operador de Máquina, natural de Araras - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de SEBASTIÃO DIAS DE ABREU e de MARIA LOPES; e MARIA
DE NAZARÉ RIBEIRO DE SOUZA, solteira, nascida no dia seis de setembro de um mil e novecentos
e setenta e cinco (06/09/1975), de nacionalidade brasileira, Do lar, natural de Guarai - TO, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 05 de agosto de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL – SANEAMENTO AMBIENTAL
Aguaí - Leme - Mogi Guaçu - Mogi Mirim
CNPJ: 05.012.725/0001-13

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL – SANEAMENTO AMBIENTAL
Aguaí - Leme - Mogi Guaçu - Mogi Mirim

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Escritório – Rua Belém do Pará, 282 CNPJ:
– Jd. 05.012.725/0001-13
Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - e-mail: gestao@cemmil.com.br - Tel: 3841-8181/3569-5534
Escritório – Rua Belém do Pará, 282 – Jd. Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - e-mail: gestao@cemmil.com.br - Tel: 3841-8181/3569-5534

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 002/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” - SANEAMENTO AMBIENTAL,
O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” - SANEAMENTO AMBIENTAL,

com sede na cidadecom
desede
Mogina Guaçu,
Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, nº. 282 – Jardim
cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, nº. 282 – Jardim
Centenário, no uso de
suas atribuições,
convoca
os candidatos
abaixo relacionados
aprovados
nonoProcesso
Centenário,
no uso de suas
atribuições,
convoca os candidatos
abaixo relacionados
aprovados
Processo

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a adjudicação da Chamada Pública 002/2021, conforme Lei Federal nº 11.947/2009, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios/
hortifruti (frutas, legumes e hortaliças) da Agricultura Familiar para alimentação escolar ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAÍ E REGIÃO CNPJ: 24.080.759/0001-90 - item: SUCO DE
LARANJA NATURAL – R$ 2,1367. Artur Nogueira, 29 de julho de 2021. AMANDA MICHELE MATOS
– Presidente Comissão.

Seletivo,
no SEDE
endereço:
SEDE DO CONSÓRCIO
CEMMIL
Rua Belém
Pará,282
282 ––
Seletivo, a comparecerem
noa comparecerem
endereço: NA
DONACONSÓRCIO
CEMMIL
– Rua– Belém
dodo
Pará,

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 002/2021

Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-252 no período de 06 DE AGOSTO À 12 DE

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação da Chamada Pública 002/2021, conforme Lei Federal nº 11.947/2009, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios/
hortifruti (frutas, legumes e hortaliças) da Agricultura Familiar para alimentação escolar ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAÍ E REGIÃO CNPJ: 24.080.759/0001-90 - item: SUCO DE LARANJA NATURAL – R$ 2,1367. Artur Nogueira, 29 de julho de 2021. LUCAS SIA RISSATO – Prefeito
Municipal.

Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-252 no período de 06 DE AGOSTO À 12 DE
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"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”
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1691177
1674724
1691445
1675987

RELAÇÃO DOS CONVOCADOSNOME
INSCRIÇÃO

1691177
Serviços
1674724
1691445
1675987

MARIA CELINA MACHADO
GeraisCAMILA
– MOGI
MIRIMDOS SANTOS PEREIRA
RAMALHO
MARINA BALBINO
LUIS HENRIQUE
PEREIRA DOS SANTOS
NOME

MARIA
Mogi CELINA
Guaçu, 06 MACHADO
de agosto de 2021.
CAMILA RAMALHO DOS SANTOS PEREIRA
Ivair
Luiz
Biazotto
MARINA BALBINO
Superintendente
LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

RG
297210
461746396
33436937
607446146
RG

297210
461746396
33436937
607446146

Mogi Guaçu, 06 de agosto de 2021.
Ivair Luiz Biazotto
Superintendente

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 043/2021- 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 6.000 (SEIS) MIL AMPOLAS DE OMEPRAZOL DE 40MG / 10ML EV, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES HOSPITALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARTUR
NOGUEIRA COM COVID 19 (CORONAVIRUS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- Data da
Realização 19/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal
da Transparência). Artur Nogueira, 05 de agosto de 2021.
CEMMIL
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LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

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

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.

Página 1

O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, na Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186 – 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 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) EFETIVO(s)

17º

19000246

Juliane Tamiris Pinto

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 028/2021, cujo objeto é a aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual para
todas as cozinheiras, merendeiras e auxiliares de cozinha de todas as unidades escolares municipais
e estaduais, visando atender a necessidade de padronização e segurança destas funcionárias a empresa: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 14.511.644/0001-59 no valor total de R$
39.397,59 - (trinta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos); NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ 24.402.903/0001-67 no valor total
de R$ 6.336,00 (seis mil e trezentos e trinta e seis reais); SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA EIRELI ME – CNPJ 22.327.120/0001-30 no valor total de R$ 12.795,40 (doze mil,
setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021.
AMANDA MICHELE MATOS – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 028/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 028/2021, cujo objeto é a aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual para
todas as cozinheiras, merendeiras e auxiliares de cozinha de todas as unidades escolares municipais
e estaduais, visando atender a necessidade de padronização e segurança destas funcionárias a empresa: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 14.511.644/0001-59 no valor total de R$
39.397,59 - (trinta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos); NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ 24.402.903/0001-67 no valor total
de R$ 6.336,00 (seis mil e trezentos e trinta e seis reais); SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA EIRELI ME – CNPJ 22.327.120/0001-30 no valor total de R$ 12.795,40 (doze mil,
setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. DÉBORA DEL BIANCO BARBOSA SACILOTTO – Secretária de Educação.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 86,79”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018
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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2019

1- PARA O CARGO DE: SERVENTE GERAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 028/2021

RG.
46.203.359-4

O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, na Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186 – 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.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)
1- PARA O CARGO DE: CONTROLADOR DE ACESSO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
41º

27

Auraci Lopes Barbosa

42º

689

Thais Aparecida Simões

368.766.758-82

329

Valmir Andrade Santos

135.014.448-77

43º

490574807

RELAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONVOCAÇÃO TEMPORARIA

Mogi Mirim, 06 de Agosto de 2021

1- PARA O CARGO DE: CONTROLADOR DE ACESSO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.

Rodrigo Falsetti
Presidente

44º
45º

CPF.

854

Rúbian Paloma Xavier Sebastião

436.118.928-58

567

Carolline Marcelino Da Silva

472.423.188-23

Mogi Mirim, 06 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, na Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186 – 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.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)
1- PARA O CARGO DE: ENFERMEIRO 40 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
33º
19600557
Michelle Rodrigues Peraro Santos
34º
19601018
Ana Cecilia Aldigheri Odagima
35º
19601668
Marcela Dal Bó Pinto Catão

CPF.

CPF.

314.398.978-59
305.406.008-06
311.246.388-90

Mogi Mirim, 06 de Agosto de 2021
Rodrigo Falsetti
Rua Monsenhor Moysés Nora, 186 – CentroPresidente
– Mogi Mirim / SP - CNPJ. 08.996.378/0001-07

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 Monsenhor Moises Nora, nº 186 – 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
Rua Monsenhor Moysés Nora, 186 – Centro – Mogi Mirim / SP
previsto em Edital.

CNPJ. 08.996.378/0001-07

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)
1- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
13º

17901904

RG.

Priscila Orru Niccioli

2- PARA O CARGO DE: FARMACEUTICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
45º

17901821

Eunice Maria Castro Soares
Mogi Mirim, 06 de Agosto de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

11991533
RG.
42.197.850-8

06 de Agosto de 2021

3

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
ATO DA MESA Nº 40/2021
“Autoriza a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO e
critério de julgamento MAIOR DESCONTO, para a aquisição de 1.042 litros de combustível (gasolina,
tipo comum), com entrega parcelada, para abastecimento dos quatro veículos da Câmara Municipal,
sendo Onix Placa FGX 2248, Onix Placa FGX 2249, Etios Placa FYZ 8094 e Corolla Placa EGI 7165,
pelo período de 4 (quatro) meses (do mês de setembro até o dia 31 de dezembro de 2021), conforme
as especificações e cláusulas do Anexo I – Termo de Referência e do Anexo III – Minuta de Contrato”.
A Mesa da Câmara Municipal de Cosmópolis, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei e pelo
Regimento Interno da Casa e:
Considerando o disposto no artigo 23 – Inciso XIII do Regimento Interno;
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO e critério de julgamento MAIOR DESCONTO, para a aquisição de 1.042 litros de
combustível (gasolina, tipo comum), com entrega parcelada, para abastecimento dos quatro veículos
da Câmara Municipal, sendo Onix Placa FGX 2248, Onix Placa FGX 2249, Etios Placa FYZ 8094
e Corolla Placa EGI 7165, pelo período de 4 (quatro) meses (do mês de setembro até o dia 31 de
dezembro de 2021), conforme as especificações e cláusulas do Anexo I – Termo de Referência e do
Anexo III – Minuta de Contrato.
Artigo 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 04 de agosto de 2021.
Renato Trevenzolli
Presidente
Adriano Luiz de França
1º Secretário

Ricardo Fernando Guimarães
2º Secretário

Publicado na Secretaria, na data “supra”.
Maria Cristina Mathenhauer Guerreiro
Supervisora Legislativa Administrativa

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 103,74”

Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, QUE SE
REALIZOU NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador LUIZ FERNANDO DIAS, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Apresentação dos balancetes da Câmara Municipal de Artur Nogueira, referentes às verbas recebidas e despesas realizadas no mês de Junho de 2021.
04 – Votação da Ata da 15ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 21 de junho de 2021.
Aprovada por unanimidade.
05 – Leitura de Projetos:
•
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”;
•
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”;
•
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”;
•
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”;
•
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”.
Encaminhados às comissões competentes.
06 – Leitura de Moções:
•
Nº 025 e 026/2021, de autoria dos Vereadores José Pedro de Jesus Paes e Adalberto Di Lábio.
Aprovadas por unanimidade.
07 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 538 e 539/2021, de autoria do Vereador Milton Barbosa Santos;
•
Nº 540 a 545/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa;
•
Nº 546/2021, de autoria do Vereador Cícero Francisco de Oliveira;
•
Nº 547 a 550/2021, de autoria do Vereador José Pedro de Jesus Paes;
•
Nº 551 a 553/2021, de autoria da Vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub;
•
Nº 554 e 555/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 556 e 557/2021, de autoria dos Vereadores José Pedro de Jesus Paes e José Sebastião Barbosa.
•
Nº 558/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa;
•
Nº 559/2021, de autoria do Vereador Irineide Barbosa Aragão.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de Lei
Complementar nº 009/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 009/2021, de autoria do Executivo, que “Recompõe
e altera uso de áreas públicas para fins que especifica”.
Aprovado por unanimidade.
03 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de Lei
Complementar nº 010/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Emenda Modificativa nº 001, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari. Aprovada por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 010/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a antecipação do pagamento do abono de natal aos servidores públicos municipais em razão da
emergência decorrente do novo Coronavírus (COVID-19)”.
Aprovado por unanimidade.
04 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de Lei
Complementar nº 011/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Emenda Aditiva nº 001 e Emenda Modificativa nº 001, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari.
Aprovadas por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 011/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o
Município de Artur Nogueira a instituir o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2021 “Você em Dia e
a cidade avançando” e da outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
05 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de Lei
nº 043/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a abertura
de crédito especial suplementado por excesso de arrecadação de convênios e por anulação de dotação
e da outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
06 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de Lei
nº 046/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Emenda Modificativa nº 001, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio e José Pedro de Jesus Paes.
Retirada a pedido dos autores.
- Emenda Modificativa nº 002, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio e José Pedro de Jesus Paes.
Aprovada por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a criação de
Ossuário Municipal no Cemitério no Município de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 3 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$ 251,94”

ERRATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
Edital da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira publicado na página 2 da edição do dia 30/07/21
“Demonstrativo Por Função e Subfunção” o valor correto é de R$315,60 e não R$ 63,12 como saiu
no impresso.

Extrato de Contrato Aditado
Contrato : 022/2020
Tomada de Preços: 002/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Terradan Terraplenagem de Artur Nogueira Eireli EPP
Objeto: Fica aditado o presente contrato em 5,245%, conforme previsto na cláusula 5.4 do contrato
inicial.
Valor deste termo aditivo: R$ 3.474,00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
Data Assinatura: 27 de julho de 2021
Esta publicação custou aos cofres públicos R$
EDITAIS DE PROCLAMAS
________________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
JORGE DE SOUSA DA CRUZ, solteiro, de nacionalidade brasileira, montador, natural de Pirapemas
- MA, residente à Rua Sigilfredo Grimaldi, 203, Pedra Branca, Santo Antonio de Posse - SP, filho de
JUAREZ VIEIRA DA CRUZ e de MARIA JOSÉ DE SOUSA DA CRUZ; e MARINES ALVES SANTOS solteira, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, natural de São Tomé - PR, residente
à Rua Sigilfredo Grimaldi, 203, Pedra Branca, Santo Antonio de Posse - SP, filha de MARIVALDO
FERREIRA DOS SANTOS e de NEUZA APARECIDA ALVES SANTOS.
_________________________________________________________________
ROBERTO DE ASSIS MATHEUS, solteiro, de nacionalidade brasileira, Mecânico, natural de Itapira - SP, residente Rua José Henrique Maldonado Lopes, 42, Jardim das Nações, Santo Antonio
de Posse - SP, filho de ROBERTO APARECIDO MATHEUS e de SILVANA APARECIDA DE ASSIS
MATHEUS; e GISLANY CARDOZO SOUZA SANTOS solteira, de nacionalidade brasileira, empresária, natural de Monte Alegre de Sergipe - SE, residente Rua José Henrique Maldonado Lopes, 42,
Jardim das Nações, Santo Antonio de Posse - SP, filha de JOSÉ CARDOZO DOS SANTOS e de
MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA SANTOS.
_________________________________________________________________
PAULO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS, divorciado, de nacionalidade brasileira, laminador,
natural de Grandes Rios - PR, residente Rua Adelino Turolla, 163, Jardim Portal das Pérolas,
Santo Antonio de Posse - SP, filho de JOSÉ ADILSON APARECIDO DOS SANTOS e de MARIA
LUZINETE AMÂNCIO RODRIGUES; e NATACHA CRISTINA DE GODOY TITARA solteira, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Moji Mirim - SP, residente Rua Adelino Turolla, 163, Jardim
Portal das Pérolas, Santo Antonio de Posse - SP, filha de JOSÉ VIEIRA TITARA e de RITA DE CÁSSIA
DE GODOY.
_________________________________________________________________
RODOLFO FERREIRA SOUZA, solteiro, de nacionalidade brasileira, montador, natural de Campinas - SP, residente à Rua Bento Furgeri, 100, Vila Esperança, Santo Antonio de Posse - SP, filho
de MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA; e ANA CLÁUDIA APARECIDA VIEIRA DA COSTA
solteira, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Amparo - SP, residente à Rua Bento Furgeri,
100, Vila Esperança, Santo Antonio de Posse - SP, filha de ACRISIO VIEIRA DA COSTA e de VERA
LUCIA DA COSTA.
_________________________________________________________________
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, 05 de agosto de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 044/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE LEITE PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO e INTEGRAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I DESTE EDITAL- Data da Realização 20/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE
CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através
do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 05 de agosto de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

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

06 de Agosto de 2021

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MOGI GUAÇU E REGIÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
A Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda a categoria dos trabalhadores e empregados do comércio varejista, atacadista em geral e concessionárias
de veículos, sócios e não-sócios, de sua base territorial integrada pelos Municípios de Mogi Guaçu,
Mogi Mirim, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Martinho Prado, Martim Francisco e
Eleutério, no Estado de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária virtual e
itinerante. A assembleia virtual será realizada nos dias de 10 a 25 do mês de agosto do ano de 2021
das 8h00min. às 22h00min. e a assembleia itinerante será realizada nos dias de 10 a 25 de agosto
de 2021, das 9h00min. às 17h00min. excluindo os sábados, domingos e feriados, por motivo de
fechamento do comércio nesses dias. A assembleia virtual acontecerá de forma que os associados
e não associados poderão votar através do link: https://forms.gle/rJNoJrnc3dgdEzhx9 que estará disponível nas redes sociais do Sincomerciários, bem como, enviado por WhatsApp e simultaneamente
de forma itinerante que contará com uma urna fixa na sede do sindicato e com urnas itinerantes que
percorrerão os estabelecimentos do comércio varejista, atacadista em geral e concessionárias de veículos e se encerrará no dia 25/08/2021 às 17h00min., na sede do sindicato, na Rua Professor Antônio
Theodoro Lang, nº 82, Centro, nesta cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a fim de deliberar,
por escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - apresentação,
discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para a negociação da Convenção
Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às categorias econômicas representantes do comércio
varejista e atacadista em geral do Estado de São Paulo e com representação especifica e geral, e
Sindicato das Concessionárias de Veículos do Estado de São Paulo - SINCODIV, visando a obtenção
de vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva categoria profissional; b - deliberar e aprovar sobre as formas e meios de custeio das atividades sindicais; c - discussão e aprovação
das condições em que haverá paralisação coletiva, na hipótese de recusa pela categoria patronal
em discutir as reivindicações constantes da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da mesma após
formalizada; d - votação pela Assembleia sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente da
entidade e/ou da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo para negociar e
firmar a norma coletiva ou instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho nos termos da legislação vigente, se
for o caso; e – autorização dos comerciários ao sindicato profissional para celebrar Acordo Coletivo
de Trabalho - ACT, diretamente as empresas do setor do comércio varejista e atacadista em geral,
bem como dos setor dos concessionários de veículos da base territorial da entidade, na hipótese de
recusa ou demora dos entes patronais em negociar às reivindicações constantes da pauta aprovada,
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas
anteriormente; f – outros assuntos de interesse da categoria profissional, especialmente, a autorização para a implementação de um sistema para o tratamento de dados pessoais e informações da
categoria profissional representada, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade referente aos dados coletados por esta entidade, com
a finalidade de desenvolver pesquisa, estudo, elaborar propostas que contemple os interesses da
categoria profissional, oferecer serviços individuais e coletivos, atender a normativos e regulamentos
legais administrativo e judicialmente, aptos a atender ao disposto na Lei 13.709/2018. Na forma do
art. 612 c/c o art. 859, da CLT, e em consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente
poderá deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios
e de qualquer número de não sócios, e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e
votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de não sócios. Mogi Guaçu, 06 de agosto
de 2.021. SOLANGE APARECIDA DE CASTRO SILVA - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 02/2017
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 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 06
de agosto de 2021 à 12 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
02/2017. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
14º

Processo Seletivo nº 01/2018

FUNÇÃO: Ajudante Geral – Cosmópolis
Candidato
Adais Gabriela Ramos Garcia

Classificação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
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04º
05º
06º
07º
08º
09º
10º
11º

FUNÇÃO: Psicólogo 20hs – Cosmópolis
Candidato
Silmara De Cassia Affonso Ribeiro
Mariana Caverzan Munhoz
Igor Salomão Monteiro
Lia Helena Ribeiro Bontorim
Vinicius Furlan
Alini Cristina Couto Baumeyer
Kelly Cristina Ramires
Pedro Guilerme Teodoro
Holambra, 06 de agosto de 2021.

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 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 06
de agosto de 2021 à 12 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
Classificação
48º
49º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Francielle Rodrigues Pereira
Josiane Pereira Dos Santos
Holambra, 06 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

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 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 06
de agosto de 2021 à 12 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
122º

Juliana Moreira Da Silva

Classificação
37º

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia
Candidato

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia
Candidato
Robson Alquieri
Holambra, 06 de agosto de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 031/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 0031/2021, cujo objeto é aquisição de instrumentos para projeto de oximetria para a empresa:
CIRURGICA UNIAO LTDA - CNPJ 04.063.331/0001-21 no valor total de R$ 17.600,00 - (Dezessete
mil e seiscentos reais). Artur Nogueira, 03 de agosto de 2021. RAFAEL PADILHA ZOPOLATO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 031/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 0031/2021, cujo objeto é aquisição de instrumentos para projeto de oximetria para a empresa:
CIRURGICA UNIAO LTDA - CNPJ 04.063.331/0001-21 no valor total de R$ 17.600,00 - (Dezessete
mil e seiscentos reais). Artur Nogueira, 03 de agosto de 2021. ANGELA PULZ DELGADO – Secretária
de Saúde.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”
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ACOMPANHE SEMANALMENTE ESTÁ PÁGINA DE ENTRETENIMENTO DO MUNDO DOS
FAMOSOS NOS JORNAIS DO
GRUPO O REGIONAL

Troca no escuro: Rede TV!
muda o horário do telejornal

O que é pior
O jornal “Rede TV News”
sempre tem se colocado entre as principais audiências
diárias da Rede TV!.
Será que depois dessa

troca continuará sendo assim? Quanto às necessárias
correções no “TV Fama”,
elas passam longe da troca
de horário.

A primeira sinopse desenvolvida por Maria Helena
Nascimento para a faixa das
21h da Globo foi recusada
pela Teledramaturgia da
Globo.

A autora, porém, partiu
para um outro trabalho, “O
grande golpe”, desta vez dividindo o crédito com Ricardo
Linhares, e esse sim foi aprovado para entrar na fila.

Período
Sempre caprichando nas
chamadas, a Globo prepara a
estreia da quarta temporada
de “Sob Pressão”, no dia 12.

A série médica, com Marjorie Estiano e Júlio Andrade,
será exibida até 21 de outubro,
sempre às quintas-feiras.

Pingos nos is

Palpite - 1
Silvio Santos voltou a gravar
os seus programas no SBT e o
primeiro foi ao ar no último domingo, inclusive com auditório.

(Millena Machado e Augusto Xavier, âncoras do Rede TV News/
Instagram)

A Rede TV!, a partir de um
determinado momento da sua
existência, decidiu funcionar
de forma diferente de todas as
outras TVs.
Kaká Marques, já de alguns
anos, tem tomado todas as
decisões do seu Artístico. É
um diretor de fato, mas não
de direito.
A mesma coisa na Programação. Informalmente, o
diretor de Operações, Rogério
Simões, é quem faz as vezes.
Essa maneira de funcionar,
meio que no improviso e com
vários outros setores – principalmente o Comercial – interferindo, pode explicar os

inúmeros equívocos que são
cometidos.
Por exemplo, a partir da
próxima segunda-feira, haverá
uma inversão na grade entre
o “Rede TV News” e o “TV
Fama”! O que será que justifica isso? O jornal voltará a um
horário que ele já ocupou e, se
um dia mudou para o começo
da noite, é porque existiram
estudos em cima. Ou não?
A Rede TV!, entre outras
coisas, insiste em contrariar
o que todos sabem de cor e
procuram seguir: televisão é
hábito. Esta, com toda certeza,
será mais uma daquelas trocas
que vai do nada para lugar
nenhum.

Pedra de tropeço
Tudo bem com o “Quem
Quer Ser Um Milionário?”, um
quadro que a produção do Luciano já está acostumada a fazer
e deve aprontar sem maiores
dificuldades, mas e o “Show

dos Famosos”? Nem o elenco
foi totalmente definido.
Este e outros detalhes é que
ainda colocam certa dúvida
nesta data de 5 de setembro.
Em todo caso.

Especulação
Não chega a ser uma informação,
porém há um comentário muito forte
em setores da Globo sobre mudanças
significativas na sua programação
das manhãs para o ano que vem.

Mudanças que poderão atingir
os programas de Ana Maria Braga
e Fátima Bernardes. A ideia, fala-se,
é tomar um caminho bem diferente
do atual.

Aniversário
A TV Tambaú, afiliada do SBT
em João Pessoa, está completando
30 anos neste mês de agosto, com
presença marcante no mercado da
comunicação paraibana.

A sua grade de programação,
reformulada recentemente, passou
a valorizar o conteúdo de serviço,
entretenimento e jornalismo de
qualidade.

Jornalismo
A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois anos
na área de internacional da
CNN Brasil, se transferiu para
a Jovem Pan. Além de um car-

go de direção, também fará um
programa.
Mabilia, como editora, também teve passagens por Globo
e SBT.

Mudança
O diretor Eduardo Pupo, após
um bom período dedicando-se ao
“Troca de Esposas” na Record, agora
vai cuidar da série “Lol: Se Rir, Já
Era”.

Trata-se do novo programa que
será apresentada por Tom Cavalcante em parceria com Clarice Falcão.
Produção da Formata sob encomenda para a Amazon Prime Video.

O VAR, no futebol, deveria corrigir as falhas cometidas pela arbitragem em campo. Só que, na prática,
pelo menos aqui no Brasil, isso não
aconteceu.

Pior, ainda, é que tem desmoralizado a conduta de alguns apitadores, que mesmo depois ver e rever
alguns lances, insistem no erro e interferem no resultado das partidas.

Pitoresco

Maravilha.
A força de vontade e o desejo
de trabalho é um exemplo para
todos.

Palpite – 2

(Marjorie e Júlio em cena da nova temporada/
crédito João Cotta)

Porém...

Voltam a circular rumores
de um possível fim de ciclo
Luciana – Rede TV!.

De que ela, mais do que
nunca, estaria agora muito
disposta a trocar de ares.

Na Band, para efeitos de mercado, os trabalhos em relação ao
programa do Fausto Silva devem

começar nos próximos dias.
Mas ainda sem a participação
direta dele.

Mas até para preservá-lo,
a edição do “Programa Silvio Santos” deveria ser mais
cuidadosa. Evitar certos exageros, constrangimentos e
mesmo declarações desneces-

sárias, que podem machucar
outras pessoas.
Por favor, e que ninguém
entenda isso como censura.
Só cuidado. Com ele e com
todos.

Após a Globoplay anunciar a chegada de “Maria do
Bairro” e “Marimar” ao seu
catálogo, os fãs da cantora e
atriz mexicana Thalia ficaram
na expectativa de uma entre-

vista exclusiva dela em programas como o “Fantástico”,
por exemplo.
Mas, segundo a assessoria
da Globo, “por enquanto não
tem nada previsto”.

A programação da Globo também já trabalha com uma data para
a nova edição do “The Voice Brasil”.
Está tudo sendo previsto para a

última semana de outubro. Entre a
final da “Superdança” e essa estreia,
Tiago Leifert terá praticamente um
mês de descanso.

Enquanto Luciana Gimenez ainda aproveita férias
internacionais, já existe todo
um trabalho para sua volta
aos estúdios.

Luciana tem gravações do
“Superpop” agendadas para
a próxima segunda-feira. O
“Operação Cupido”, novo
programa, também a espera.

No “Programa de Todos os
Programas” desta semana, disponibilizado a partir de quarta-feira, Carolina Ferraz fala das
suas inúmeras atividades.

E revela que não deixou de
ser atriz, mas fazer novelas não
está mais nos seus planos. Série,
teatro, cinema, tudo bem. Com
Dani Bavoso e este que vos fala.

Ainda não
Retomada

Apito F. C.

Regressiva

Calendário
Posição

Premiação

Mesmo sendo uma função
destinada aos aposentados do
apito, alguns comentaristas de
arbitragem ou passam o pano
nos erros cometidos, ou tam-

bém não têm nenhuma segurança em suas considerações.
Por exemplo, Sálvio Spínola,
sábado, em São Paulo e Palmeiras. Foi triste. Lambança.

A brasileira Gabriella Di
Grecco, coprotagonista da
série “Bia”, da Disney, nos
bastidores de gravações de
“Bia, Um Mundo do Avesso”.

O especial do programa
acaba de ser indicado na
categoria Show Favorito, no
“Kids’ Choice Awards México
2021”.

Recuperado, o chef Henrique Fogaça voltou domingo aos
estúdios da Band em São Paulo
para concluir uma gravação do
“MasterChef” interrompida na
sexta-feira.
Como se recorda, naquele

dia, ele deu um tremendo susto
em todos, ao desmaiar e bater a
cabeça durante os trabalhos do
programa. Fogaça recebeu os
primeiros cuidados na própria
Band e depois foi levado para
um hospital.

“Em que livro você viaja”, projeto de lives produzido por Jackeline Barroso, com as atrizes Jeniffer
Setti, Catarina Dantas e
Laura Proença dramatizando trabalhos de Walcyr

Carrasco, acaba de ganhar
uma extensão.
O autor acaba de acertar
os direitos de adaptação
do seu livro “Meu Primeiro
Beijo” para o cinema.

“Ilha Record” foi quase que
totalmente gravado em Paraty.
Falta só a final, em estúdios e
ao vivo, nada se alterando, no
dia 10 de setembro.

Por outra, as instalações de
Itapecerica da Serra passam
por novas reformas. Agora para
receber os participantes da próxima “Fazenda”.

“Meu Primeiro Beijo”, uma
comédia romântica adolescente, retrata as diversas formas e
perspectivas do primeiro beijo.
Roteiro a cargo de Adolpho

Knauth, que também fará a
direção, e Eduardo Nassife.
Rafael Zulu, Sophia Valverde e Igor Jansen estão em
negociações para o elenco.

•
Globo trabalha para
restabelecer toda ordem de
trabalho das suas novelas nos
próximos dois meses...

como Diosual.

O garoto Enzo Barone
concluiu sua participação
como Jacó, filho de Isaque
(Guilherme Dellorto) e Rebeca (Bárbara França), em
“Gênesis”.

E já emendou em um
trabalho no cinema. É a novidade no elenco de “Matadores de Aliens”, com
filmagens em São Paulo e
Santa Catarina.

nova apresentadora do reality
rural, vai na contramão de todos.
Ela prefere aguardar a lista
oficial e descobrir os nomes junto
com o público.

exemplo, será um treinador.
A trama retratará também
um campeonato de futebol entre times de favelas do Rio.

Retomada

Pela ordem

Bate - Rebate

•
... Isto significa voltar,
o mais breve possível, com
produções inéditas nas faixas
das 18h, 19h e 21h...

•
Com Thaila Ayala e
Marco Ricca, o drama “Lamento” chega aos cinemas no
dia 26 de agosto...

Rendeu

Elenco

Sem parar

•
... “Malhação”, por enquanto, ainda não. Só no ano
que vem.

•
...No filme, Elder
(Ricca) administra um hotel
herdado de seu pai, mas em
suas mãos, o espaço, de um
resort de luxo vai à beira da
falência...

•
Produtora do Guto Colunga, já com algumas séries
planejadas, passa a atender

• ... O fracasso de sua vida
profissional acaba refletindo
em seu casamento.

Enquanto muita gente torce
para saber antecipadamente os
nomes dos peões da próxima
edição de “A Fazenda”, que estreia
em setembro, Adriana Galisteu,

Pela estimativa de capítulos,
a edição especial de “Império”,
na faixa das 21h da Globo, ficará
no ar até novembro. E depois

dará lugar para a inédita “Um
Lugar ao Sol”, protagonizada
por Cauã Reymond – também
estrela da série “Ilha de Ferro”.

“O Jogo que Mudou a História”, além dos dois, contará com
a participação de outros ex-jogadores. Paulo Cezar Caju, por

C´est fini

Decisão

Vários em campo

06 de Agosto de 2021

Ainda há muito que fazer
para Luciano Huck estrear nos
domingos da Globo

Especulação
Não chega a ser uma informação,
porémháumcomentáriomuitoforte
emsetoresdaGlobosobremudanças
significativas na sua programação
das manhãs para o ano que vem.

Mudanças que poderão atingir
os programas de Ana Maria Braga
e Fátima Bernardes. A ideia, fala-se,
é tomar um caminho bem diferente
do atual.

A TV Tambaú, afiliada do SBT
em João Pessoa, está completando
30 anos neste mês de agosto, com
presença marcante no mercado da
comunicação paraibana.

A sua grade de programação,
reformulada recentemente, passou
a valorizar o conteúdo de serviço,
entretenimento e jornalismo de
qualidade.

Aniversário

Premiação
A brasileira Gabriella Di
Grecco, coprotagonista da
série “Bia”, da Disney, nos
bastidores de gravações de
“Bia, Um Mundo do Avesso”.

6

O especial do programa
acaba de ser indicado na
categoria Show Favorito, no
“Kids’ Choice Awards México
2021”.

Jornalismo
A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois
anos na área de internacional
da CNN Brasil, se transferiu
para a Jovem Pan. Além de
Agosto em curso, um mês
e poucos dias para Luciano
Huck começar nos domingos
da Globo.

desejava, iria estrear já em
pleno verão, mês de férias e
com um número de aparelhos
ligados historicamente menor.

Existe toda uma expectativa, porque ainda há muita
coisa a ser feita.

Agora, ao contrário, será em
uma situação muito melhor,
no embalo da final da “Superdança dos Famosos” e com o
horário em alta.

Se colocar na ponta do lápis, a conclusão que se chega
é que a Globo acertou duas
vezes nessa antecipação para
setembro.
Primeiro porque, fosse em
janeiro, como inicialmente se

O problema é saber se vai
dar. Na regressiva, está complicado saber se esses 30 e
poucos dias serão suficientes
para colocar o programa em pé
na forma que se deseja.

Pedra de tropeço
Tudo bem com o “Quem
Quer Ser Um Milionário?”, um
quadro que a produção do Luciano já está acostumada a fazer
e deve aprontar sem maiores
dificuldades, mas e o “Show dos

Famosos”? Nem o elenco foi totalmente definido.
Este e outros detalhes é que
ainda colocam certa dúvida nesta
data de 5 de setembro. Em todo
caso.

Pela ordem
“Ilha Record” foi quase que
totalmente gravado em Paraty.
Falta só a final, em estúdios e
ao vivo, nada se alterando, no
dia 10 de setembro.

Por outra, as instalações de
Itapecerica da Serra passam
por novas reformas. Agora
para receber os participantes
da próxima “Fazenda”.

A informação é que Marcelo
de Carvalho comemorou nos
conformes o seu aniversário
em Ilha Bela, neste final de

semana.
Alguns garçons e operadores de áudio da Rede TV! contribuíram para o evento.

Aniversário

Arqueóloga
Em “Nos Tempos do Imperador”, estreia da Globo em 9 de agosto, e a primeira totalmente inédita
desde o início da pandemia, Maria
Clara Gueiros faz a Vitória.
Arqueóloga e irmã postiça de

Quinzinho (Augusto Madeira), ela
volta ao Brasil para trazer uma peça
histórica para a Imperatriz Teresa
Cristina (Leticia Sabatella) e trabalhará com ela junto ao seu museu
particular.

Muito solto
Tatá Werneck está acelerada nas
gravações da nova temporada do
“Lady Night”.

Aliás, Ary Fontoura foi um dos
seus convidados na semana passada
e deu uma das melhores entrevistas.

Gravando
A Rede TV! também está adiantando as gravações do “Galera FC”,
para estrear com segurança.

O programa terá apresentação
Victor Sarro, Júlio Cocielo e Letícia
Esteves. Isso é uma coisa...

A outra é que...
O “Galera FC” tem um quadro
chamado “Esse até minha mãe faria” e foi justamente nele que uma
senhora, convidada, pisou literal-

mente na bola e quebrou o pé.
O problema é que ela se machucou feio, precisa de cirurgia e não
conseguiu ser operada até agora.

Parece que pegou jeito e o
SBT já está tomando diversas
providências para a remontagem da sua dramaturgia.
Ainda para essa semana

deve ser apresentada uma nova
produtora executiva. Já se fala,
inclusive, no início das gravações de “Poliana Moça” em
outubro.

Agora vai

um cargo de direção, também
fará um programa.
Mabilia, como editora,
também teve passagens por
Globo e SBT.

Mudança
O diretor Eduardo Pupo,
após um bom período dedicando-se ao “Troca de Esposas” na Record, agora vai
cuidar da série “Lol: Se Rir,
Já Era”.

Trata-se do novo programa
que será apresentada por Tom
Cavalcante em parceria com
Clarice Falcão. Produção da
Formata sob encomenda para
a Amazon Prime Video.

Pitoresco
O VAR, no futebol, deveria
corrigir as falhas cometidas
pela arbitragem em campo.
Só que, na prática, pelo menos aqui no Brasil, isso não
aconteceu.

Pior, ainda, é que tem desmoralizado a conduta de alguns apitadores, que mesmo
depois ver e rever alguns lances, insistem no erro e interferem no resultado das partidas.

Mesmo sendo uma função
destinada aos aposentados
do apito, alguns comentaristas de arbitragem ou passam
o pano nos erros cometidos,
ou também não têm nenhu-

ma segurança em suas considerações.
Por exemplo, Sálvio Spínola, sábado, em São Paulo
e Palmeiras. Foi triste. Lambança.

Apito F. C.

Data marcada
O canal TNT definiu a data de
estreia do game show “O Mais
Espetacular e Magnífico Espetáculo da Comédia”, o “M.E.M.E
da Comédia”.

O programa, uma parceria
Chango Produções e WarnerMedia, exibe o seu primeiro episódio em 13 de setembro, às 23h.
Direção geral de Diego Barredo.

O time
Apresentado por Victor Lamoglia, “MEME” tem no júri
Fafy Siqueira, Ed Gama e Letícia Lima. Caberá a eles escolher
o mais completo comediante do
país entre 16 participantes.

Os concorrentes se enfrentam em provas dos mais variados estilos para mostrar o seu
talento. A primeira temporada
terá 15 episódios de 30 minutos
cada.

Bate - Rebate
·
Silvio Santos voltou com
programas inéditos. E parece que
voltou mais destravado ainda.
Falou um monte.
· Começa hoje, 12h, no YouTube a websérie “Ponte Aérea:
Portugal - Brasil”, realizada pela
União Brasileira de Compositores,
(Sociedade dos Autores Portugueses e o canal Papo de Música...
· ... O projeto reunirá, virtualmente, artistas brasileiros e portugueses em conversas informais...
·
... A cantora Carminho
abre a série, que também terá Ney
Matogrosso, António Zambujo,
Nelson Motta, entre outros.
· Globo já tem todas as providências tomadas para iniciar as
externas de “Pantanal” em setembro...

·
... Até lá, os trabalhos irão
seguir em estúdios e na cidade
cenográfica...
·
... Essa deve ser mais uma
novela que a Globo irá estrear com
todos os seus capítulos gravados...
·
... “Um Lugar ao Sol”, da
Lícia Manzo, substituta de “Império” na faixa das 21h, também
já será assim.
·
Em seu blog, o jornalista
Anderson Cheni informou que a
Rede Transamérica de Rádio pode
ser vendida...
·
... E que o dono da CNN
Brasil, empresário Rubens Menin,
teria interesse em comprar...
·
... Transamérica e CNN já
têm um acordo operacional.

C´est fini
A série “Quando Chama o
Coração” estreia na Record na
quarta-feira, dia 25, às 21h45.

É a substituta de “Topíssima”.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

(Crédito Flor Jacobs)

Retomada

Recuperado, o chef Henrique
Fogaça voltou domingo aos estúdios
da Band em São Paulo para concluir
uma gravação do “MasterChef” interrompida na sexta-feira.
Como se recorda, naquele dia,

ele deu um tremendo susto em
todos, ao desmaiar e bater a cabeça
durante os trabalhos do programa.
Fogaça recebeu os primeiros cuidados na própria Band e depois foi
levado para um hospital.

“Em que livro você viaja”,
projeto de lives produzido
por Jackeline Barroso, com as
atrizes Jeniffer Setti, Catarina
Dantas e Laura Proença dramatizando trabalhos de Walcyr

Carrasco, acaba de ganhar uma
extensão.
O autor acaba de acertar os
direitos de adaptação do seu livro “Meu Primeiro Beijo” para
o cinema.

“Meu Primeiro Beijo”, uma
comédia romântica adolescente, retrata as diversas formas e
perspectivas do primeiro beijo.
Roteiro a cargo de Adolpho

Knauth, que também fará a
direção, e Eduardo Nassife.
Rafael Zulu, Sophia Valverde e Igor Jansen estão em
negociações para o elenco.

Rendeu
Elenco

Ilha de Ferro
Taumaturgo Ferreira integra o elenco de “Ilha de Ferro”,
outra estreia do dia 9 na Globo,
vivendo Buda.
É uma participação curta,
mas muito boa, como melhor amigo e braço direito do

protagonista, Dante (Cauã
Reymond). “O Buda é um cara
simpático, zen, amoroso, mas
que está a um passo de despencar do precipício. Ele vive
entre o céu e o inferno”, conta
Taumaturgo.

Agosto chegou e a Globo ainda
tem o novo programa dos sábados
no prego. Só um mês praticamen-

te pela frente para resolver tudo e
estrear no dia 4 de setembro.
Será que vai dar?

Bianca Rinaldi está com
uma agenda bastante movimentada. Primeiro, a próxima
edição do “Bake Off Celebridades” no SBT e também trabalhos no cinema e no teatro.
O filme é “O Inferno de

Cada Um”, escrito por Rafael
Peixoto. Já no palco, a peça
de Augusto Curi, “O Homem
mais inteligente da história”,
além do musical “Silvio Santo
Vem Aí”, retomada, a partir de
outubro.

Contra o tempo
Um, dois, três

Novo trabalho
Suzana Alves gravou suas
últimas cenas para “Gênesis”,
como a Salma da fase Jacó, e
seguiu para o SBT.

É outro nome confirmado
no novo “Bake Off Celebridades”, ainda sem data de
estreia.

Diego Montez, filho de
Wagner Montes e Sonia Lima,
também atendeu chamado do
SBT e gravará o “Bake Off
Celebridades”.
O time reúne ainda Marthina Brandt, Nicholas Tor-

res, Gui Napolitano, Afonso
Nigro, Iris Stefanelli, Carlo
Porto, Julia Oliver, Sebastian, Vincenzo Richy, Marcelo Torres, Karina Bacchi,
Érica Reis e Sula Miranda.

Com direção de Susanna
Lira, as gravações de um documentário sobre a vida do ex-jogador e comentarista Walter
Casagrande se dirigem agora

para a Itália.
As equipes irão retratar sua
trajetória pelos clubes Ascoli e
Torino. Trabalho para a Globoplay.

Tem mais

Documentário

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

Troca no escuro: Rede TV!
muda o horário do telejornal

O que é pior
O jornal “Rede TV News”
sempre tem se colocado entre as principais audiências
diárias da Rede TV!.
Será que depois dessa

troca continuará sendo assim? Quanto às necessárias
correções no “TV Fama”,
elas passam longe da troca
de horário.

A primeira sinopse desenvolvida por Maria Helena
Nascimento para a faixa das
21h da Globo foi recusada
pela Teledramaturgia da
Globo.

A autora, porém, partiu
para um outro trabalho, “O
grande golpe”, desta vez dividindo o crédito com Ricardo
Linhares, e esse sim foi aprovado para entrar na fila.

Período
Sempre caprichando nas
chamadas, a Globo prepara a
estreia da quarta temporada
de “Sob Pressão”, no dia 12.

A série médica, com Marjorie Estiano e Júlio Andrade,
será exibida até 21 de outubro,
sempre às quintas-feiras.

Pingos nos is

Palpite - 1
Silvio Santos voltou a gravar
os seus programas no SBT e o
primeiro foi ao ar no último domingo, inclusive com auditório.

(Millena Machado e Augusto Xavier, âncoras do Rede TV News/
Instagram)

A Rede TV!, a partir de um
determinado momento da sua
existência, decidiu funcionar
de forma diferente de todas as
outras TVs.
Kaká Marques, já de alguns
anos, tem tomado todas as
decisões do seu Artístico. É
um diretor de fato, mas não
de direito.
A mesma coisa na Programação. Informalmente, o
diretor de Operações, Rogério
Simões, é quem faz as vezes.
Essa maneira de funcionar,
meio que no improviso e com
vários outros setores – principalmente o Comercial – interferindo, pode explicar os

inúmeros equívocos que são
cometidos.
Por exemplo, a partir da
próxima segunda-feira, haverá
uma inversão na grade entre
o “Rede TV News” e o “TV
Fama”! O que será que justifica isso? O jornal voltará a um
horário que ele já ocupou e, se
um dia mudou para o começo
da noite, é porque existiram
estudos em cima. Ou não?
A Rede TV!, entre outras
coisas, insiste em contrariar
o que todos sabem de cor e
procuram seguir: televisão é
hábito. Esta, com toda certeza,
será mais uma daquelas trocas
que vai do nada para lugar
nenhum.

Pedra de tropeço
Tudo bem com o “Quem
Quer Ser Um Milionário?”, um
quadro que a produção do Luciano já está acostumada a fazer
e deve aprontar sem maiores
dificuldades, mas e o “Show

dos Famosos”? Nem o elenco
foi totalmente definido.
Este e outros detalhes é que
ainda colocam certa dúvida
nesta data de 5 de setembro.
Em todo caso.

Especulação
Não chega a ser uma informação,
porém há um comentário muito forte
em setores da Globo sobre mudanças
significativas na sua programação
das manhãs para o ano que vem.

Mudanças que poderão atingir
os programas de Ana Maria Braga
e Fátima Bernardes. A ideia, fala-se,
é tomar um caminho bem diferente
do atual.

Aniversário
A TV Tambaú, afiliada do SBT
em João Pessoa, está completando
30 anos neste mês de agosto, com
presença marcante no mercado da
comunicação paraibana.

A sua grade de programação,
reformulada recentemente, passou
a valorizar o conteúdo de serviço,
entretenimento e jornalismo de
qualidade.

Jornalismo
A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois anos
na área de internacional da
CNN Brasil, se transferiu para
a Jovem Pan. Além de um car-

go de direção, também fará um
programa.
Mabilia, como editora, também teve passagens por Globo
e SBT.

Mudança
O diretor Eduardo Pupo, após
um bom período dedicando-se ao
“Troca de Esposas” na Record, agora
vai cuidar da série “Lol: Se Rir, Já
Era”.

Trata-se do novo programa que
será apresentada por Tom Cavalcante em parceria com Clarice Falcão.
Produção da Formata sob encomenda para a Amazon Prime Video.

O VAR, no futebol, deveria corrigir as falhas cometidas pela arbitragem em campo. Só que, na prática,
pelo menos aqui no Brasil, isso não
aconteceu.

Pior, ainda, é que tem desmoralizado a conduta de alguns apitadores, que mesmo depois ver e rever
alguns lances, insistem no erro e interferem no resultado das partidas.

Pitoresco

Maravilha.
A força de vontade e o desejo
de trabalho é um exemplo para
todos.

Palpite – 2

(Marjorie e Júlio em cena da nova temporada/
crédito João Cotta)

Porém...

Voltam a circular rumores
de um possível fim de ciclo
Luciana – Rede TV!.

De que ela, mais do que
nunca, estaria agora muito
disposta a trocar de ares.

Na Band, para efeitos de mercado, os trabalhos em relação ao
programa do Fausto Silva devem

começar nos próximos dias.
Mas ainda sem a participação
direta dele.

Mas até para preservá-lo,
a edição do “Programa Silvio Santos” deveria ser mais
cuidadosa. Evitar certos exageros, constrangimentos e
mesmo declarações desneces-

sárias, que podem machucar
outras pessoas.
Por favor, e que ninguém
entenda isso como censura.
Só cuidado. Com ele e com
todos.

Após a Globoplay anunciar a chegada de “Maria do
Bairro” e “Marimar” ao seu
catálogo, os fãs da cantora e
atriz mexicana Thalia ficaram
na expectativa de uma entre-

vista exclusiva dela em programas como o “Fantástico”,
por exemplo.
Mas, segundo a assessoria
da Globo, “por enquanto não
tem nada previsto”.

A programação da Globo também já trabalha com uma data para
a nova edição do “The Voice Brasil”.
Está tudo sendo previsto para a

última semana de outubro. Entre a
final da “Superdança” e essa estreia,
Tiago Leifert terá praticamente um
mês de descanso.

Enquanto Luciana Gimenez ainda aproveita férias
internacionais, já existe todo
um trabalho para sua volta
aos estúdios.

Luciana tem gravações do
“Superpop” agendadas para
a próxima segunda-feira. O
“Operação Cupido”, novo
programa, também a espera.

No “Programa de Todos os
Programas” desta semana, disponibilizado a partir de quarta-feira, Carolina Ferraz fala das
suas inúmeras atividades.

E revela que não deixou de
ser atriz, mas fazer novelas não
está mais nos seus planos. Série,
teatro, cinema, tudo bem. Com
Dani Bavoso e este que vos fala.

Ainda não
Retomada

Apito F. C.

Regressiva

Calendário
Posição

Premiação

Mesmo sendo uma função
destinada aos aposentados do
apito, alguns comentaristas de
arbitragem ou passam o pano
nos erros cometidos, ou tam-

bém não têm nenhuma segurança em suas considerações.
Por exemplo, Sálvio Spínola,
sábado, em São Paulo e Palmeiras. Foi triste. Lambança.

A brasileira Gabriella Di
Grecco, coprotagonista da
série “Bia”, da Disney, nos
bastidores de gravações de
“Bia, Um Mundo do Avesso”.

O especial do programa
acaba de ser indicado na
categoria Show Favorito, no
“Kids’ Choice Awards México
2021”.

Recuperado, o chef Henrique Fogaça voltou domingo aos
estúdios da Band em São Paulo
para concluir uma gravação do
“MasterChef” interrompida na
sexta-feira.
Como se recorda, naquele

dia, ele deu um tremendo susto
em todos, ao desmaiar e bater a
cabeça durante os trabalhos do
programa. Fogaça recebeu os
primeiros cuidados na própria
Band e depois foi levado para
um hospital.

“Em que livro você viaja”, projeto de lives produzido por Jackeline Barroso, com as atrizes Jeniffer
Setti, Catarina Dantas e
Laura Proença dramatizando trabalhos de Walcyr

Carrasco, acaba de ganhar
uma extensão.
O autor acaba de acertar
os direitos de adaptação
do seu livro “Meu Primeiro
Beijo” para o cinema.

“Ilha Record” foi quase que
totalmente gravado em Paraty.
Falta só a final, em estúdios e
ao vivo, nada se alterando, no
dia 10 de setembro.

Por outra, as instalações de
Itapecerica da Serra passam
por novas reformas. Agora para
receber os participantes da próxima “Fazenda”.

“Meu Primeiro Beijo”, uma
comédia romântica adolescente, retrata as diversas formas e
perspectivas do primeiro beijo.
Roteiro a cargo de Adolpho

Knauth, que também fará a
direção, e Eduardo Nassife.
Rafael Zulu, Sophia Valverde e Igor Jansen estão em
negociações para o elenco.

•
Globo trabalha para
restabelecer toda ordem de
trabalho das suas novelas nos
próximos dois meses...

como Diosual.

O garoto Enzo Barone
concluiu sua participação
como Jacó, filho de Isaque
(Guilherme Dellorto) e Rebeca (Bárbara França), em
“Gênesis”.

E já emendou em um
trabalho no cinema. É a novidade no elenco de “Matadores de Aliens”, com
filmagens em São Paulo e
Santa Catarina.

nova apresentadora do reality
rural, vai na contramão de todos.
Ela prefere aguardar a lista
oficial e descobrir os nomes junto
com o público.

exemplo, será um treinador.
A trama retratará também
um campeonato de futebol entre times de favelas do Rio.

Retomada

Pela ordem

Bate - Rebate

•
... Isto significa voltar,
o mais breve possível, com
produções inéditas nas faixas
das 18h, 19h e 21h...

•
Com Thaila Ayala e
Marco Ricca, o drama “Lamento” chega aos cinemas no
dia 26 de agosto...

Rendeu

Elenco

Sem parar

•
... “Malhação”, por enquanto, ainda não. Só no ano
que vem.

•
...No filme, Elder
(Ricca) administra um hotel
herdado de seu pai, mas em
suas mãos, o espaço, de um
resort de luxo vai à beira da
falência...

•
Produtora do Guto Colunga, já com algumas séries
planejadas, passa a atender

• ... O fracasso de sua vida
profissional acaba refletindo
em seu casamento.

Enquanto muita gente torce
para saber antecipadamente os
nomes dos peões da próxima
edição de “A Fazenda”, que estreia
em setembro, Adriana Galisteu,

Pela estimativa de capítulos,
a edição especial de “Império”,
na faixa das 21h da Globo, ficará
no ar até novembro. E depois

dará lugar para a inédita “Um
Lugar ao Sol”, protagonizada
por Cauã Reymond – também
estrela da série “Ilha de Ferro”.

“O Jogo que Mudou a História”, além dos dois, contará com
a participação de outros ex-jogadores. Paulo Cezar Caju, por

C´est fini

Decisão

Vários em campo

06 de Agosto de 2021

Ainda há muito que fazer
para Luciano Huck estrear nos
domingos da Globo

Especulação
Não chega a ser uma informação,
porémháumcomentáriomuitoforte
emsetoresdaGlobosobremudanças
significativas na sua programação
das manhãs para o ano que vem.

Mudanças que poderão atingir
os programas de Ana Maria Braga
e Fátima Bernardes. A ideia, fala-se,
é tomar um caminho bem diferente
do atual.

A TV Tambaú, afiliada do SBT
em João Pessoa, está completando
30 anos neste mês de agosto, com
presença marcante no mercado da
comunicação paraibana.

A sua grade de programação,
reformulada recentemente, passou
a valorizar o conteúdo de serviço,
entretenimento e jornalismo de
qualidade.

Aniversário

Premiação
A brasileira Gabriella Di
Grecco, coprotagonista da
série “Bia”, da Disney, nos
bastidores de gravações de
“Bia, Um Mundo do Avesso”.

6

O especial do programa
acaba de ser indicado na
categoria Show Favorito, no
“Kids’ Choice Awards México
2021”.

Jornalismo
A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois
anos na área de internacional
da CNN Brasil, se transferiu
para a Jovem Pan. Além de
Agosto em curso, um mês
e poucos dias para Luciano
Huck começar nos domingos
da Globo.

desejava, iria estrear já em
pleno verão, mês de férias e
com um número de aparelhos
ligados historicamente menor.

Existe toda uma expectativa, porque ainda há muita
coisa a ser feita.

Agora, ao contrário, será em
uma situação muito melhor,
no embalo da final da “Superdança dos Famosos” e com o
horário em alta.

Se colocar na ponta do lápis, a conclusão que se chega
é que a Globo acertou duas
vezes nessa antecipação para
setembro.
Primeiro porque, fosse em
janeiro, como inicialmente se

O problema é saber se vai
dar. Na regressiva, está complicado saber se esses 30 e
poucos dias serão suficientes
para colocar o programa em pé
na forma que se deseja.

Pedra de tropeço
Tudo bem com o “Quem
Quer Ser Um Milionário?”, um
quadro que a produção do Luciano já está acostumada a fazer
e deve aprontar sem maiores
dificuldades, mas e o “Show dos

Famosos”? Nem o elenco foi totalmente definido.
Este e outros detalhes é que
ainda colocam certa dúvida nesta
data de 5 de setembro. Em todo
caso.

Pela ordem
“Ilha Record” foi quase que
totalmente gravado em Paraty.
Falta só a final, em estúdios e
ao vivo, nada se alterando, no
dia 10 de setembro.

Por outra, as instalações de
Itapecerica da Serra passam
por novas reformas. Agora
para receber os participantes
da próxima “Fazenda”.

A informação é que Marcelo
de Carvalho comemorou nos
conformes o seu aniversário
em Ilha Bela, neste final de

semana.
Alguns garçons e operadores de áudio da Rede TV! contribuíram para o evento.

Aniversário

Arqueóloga
Em “Nos Tempos do Imperador”, estreia da Globo em 9 de agosto, e a primeira totalmente inédita
desde o início da pandemia, Maria
Clara Gueiros faz a Vitória.
Arqueóloga e irmã postiça de

Quinzinho (Augusto Madeira), ela
volta ao Brasil para trazer uma peça
histórica para a Imperatriz Teresa
Cristina (Leticia Sabatella) e trabalhará com ela junto ao seu museu
particular.

Muito solto
Tatá Werneck está acelerada nas
gravações da nova temporada do
“Lady Night”.

Aliás, Ary Fontoura foi um dos
seus convidados na semana passada
e deu uma das melhores entrevistas.

Gravando
A Rede TV! também está adiantando as gravações do “Galera FC”,
para estrear com segurança.

O programa terá apresentação
Victor Sarro, Júlio Cocielo e Letícia
Esteves. Isso é uma coisa...

A outra é que...
O “Galera FC” tem um quadro
chamado “Esse até minha mãe faria” e foi justamente nele que uma
senhora, convidada, pisou literal-

mente na bola e quebrou o pé.
O problema é que ela se machucou feio, precisa de cirurgia e não
conseguiu ser operada até agora.

Parece que pegou jeito e o
SBT já está tomando diversas
providências para a remontagem da sua dramaturgia.
Ainda para essa semana

deve ser apresentada uma nova
produtora executiva. Já se fala,
inclusive, no início das gravações de “Poliana Moça” em
outubro.

Agora vai

um cargo de direção, também
fará um programa.
Mabilia, como editora,
também teve passagens por
Globo e SBT.

Mudança
O diretor Eduardo Pupo,
após um bom período dedicando-se ao “Troca de Esposas” na Record, agora vai
cuidar da série “Lol: Se Rir,
Já Era”.

Trata-se do novo programa
que será apresentada por Tom
Cavalcante em parceria com
Clarice Falcão. Produção da
Formata sob encomenda para
a Amazon Prime Video.

Pitoresco
O VAR, no futebol, deveria
corrigir as falhas cometidas
pela arbitragem em campo.
Só que, na prática, pelo menos aqui no Brasil, isso não
aconteceu.

Pior, ainda, é que tem desmoralizado a conduta de alguns apitadores, que mesmo
depois ver e rever alguns lances, insistem no erro e interferem no resultado das partidas.

Mesmo sendo uma função
destinada aos aposentados
do apito, alguns comentaristas de arbitragem ou passam
o pano nos erros cometidos,
ou também não têm nenhu-

ma segurança em suas considerações.
Por exemplo, Sálvio Spínola, sábado, em São Paulo
e Palmeiras. Foi triste. Lambança.

Apito F. C.

Data marcada
O canal TNT definiu a data de
estreia do game show “O Mais
Espetacular e Magnífico Espetáculo da Comédia”, o “M.E.M.E
da Comédia”.

O programa, uma parceria
Chango Produções e WarnerMedia, exibe o seu primeiro episódio em 13 de setembro, às 23h.
Direção geral de Diego Barredo.

O time
Apresentado por Victor Lamoglia, “MEME” tem no júri
Fafy Siqueira, Ed Gama e Letícia Lima. Caberá a eles escolher
o mais completo comediante do
país entre 16 participantes.

Os concorrentes se enfrentam em provas dos mais variados estilos para mostrar o seu
talento. A primeira temporada
terá 15 episódios de 30 minutos
cada.

Bate - Rebate
·
Silvio Santos voltou com
programas inéditos. E parece que
voltou mais destravado ainda.
Falou um monte.
· Começa hoje, 12h, no YouTube a websérie “Ponte Aérea:
Portugal - Brasil”, realizada pela
União Brasileira de Compositores,
(Sociedade dos Autores Portugueses e o canal Papo de Música...
· ... O projeto reunirá, virtualmente, artistas brasileiros e portugueses em conversas informais...
·
... A cantora Carminho
abre a série, que também terá Ney
Matogrosso, António Zambujo,
Nelson Motta, entre outros.
· Globo já tem todas as providências tomadas para iniciar as
externas de “Pantanal” em setembro...

·
... Até lá, os trabalhos irão
seguir em estúdios e na cidade
cenográfica...
·
... Essa deve ser mais uma
novela que a Globo irá estrear com
todos os seus capítulos gravados...
·
... “Um Lugar ao Sol”, da
Lícia Manzo, substituta de “Império” na faixa das 21h, também
já será assim.
·
Em seu blog, o jornalista
Anderson Cheni informou que a
Rede Transamérica de Rádio pode
ser vendida...
·
... E que o dono da CNN
Brasil, empresário Rubens Menin,
teria interesse em comprar...
·
... Transamérica e CNN já
têm um acordo operacional.

C´est fini
A série “Quando Chama o
Coração” estreia na Record na
quarta-feira, dia 25, às 21h45.

É a substituta de “Topíssima”.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

(Crédito Flor Jacobs)

Retomada

Recuperado, o chef Henrique
Fogaça voltou domingo aos estúdios
da Band em São Paulo para concluir
uma gravação do “MasterChef” interrompida na sexta-feira.
Como se recorda, naquele dia,

ele deu um tremendo susto em
todos, ao desmaiar e bater a cabeça
durante os trabalhos do programa.
Fogaça recebeu os primeiros cuidados na própria Band e depois foi
levado para um hospital.

“Em que livro você viaja”,
projeto de lives produzido
por Jackeline Barroso, com as
atrizes Jeniffer Setti, Catarina
Dantas e Laura Proença dramatizando trabalhos de Walcyr

Carrasco, acaba de ganhar uma
extensão.
O autor acaba de acertar os
direitos de adaptação do seu livro “Meu Primeiro Beijo” para
o cinema.

“Meu Primeiro Beijo”, uma
comédia romântica adolescente, retrata as diversas formas e
perspectivas do primeiro beijo.
Roteiro a cargo de Adolpho

Knauth, que também fará a
direção, e Eduardo Nassife.
Rafael Zulu, Sophia Valverde e Igor Jansen estão em
negociações para o elenco.

Rendeu
Elenco

Ilha de Ferro
Taumaturgo Ferreira integra o elenco de “Ilha de Ferro”,
outra estreia do dia 9 na Globo,
vivendo Buda.
É uma participação curta,
mas muito boa, como melhor amigo e braço direito do

protagonista, Dante (Cauã
Reymond). “O Buda é um cara
simpático, zen, amoroso, mas
que está a um passo de despencar do precipício. Ele vive
entre o céu e o inferno”, conta
Taumaturgo.

Agosto chegou e a Globo ainda
tem o novo programa dos sábados
no prego. Só um mês praticamen-

te pela frente para resolver tudo e
estrear no dia 4 de setembro.
Será que vai dar?

Bianca Rinaldi está com
uma agenda bastante movimentada. Primeiro, a próxima
edição do “Bake Off Celebridades” no SBT e também trabalhos no cinema e no teatro.
O filme é “O Inferno de

Cada Um”, escrito por Rafael
Peixoto. Já no palco, a peça
de Augusto Curi, “O Homem
mais inteligente da história”,
além do musical “Silvio Santo
Vem Aí”, retomada, a partir de
outubro.

Contra o tempo
Um, dois, três

Novo trabalho
Suzana Alves gravou suas
últimas cenas para “Gênesis”,
como a Salma da fase Jacó, e
seguiu para o SBT.

É outro nome confirmado
no novo “Bake Off Celebridades”, ainda sem data de
estreia.

Diego Montez, filho de
Wagner Montes e Sonia Lima,
também atendeu chamado do
SBT e gravará o “Bake Off
Celebridades”.
O time reúne ainda Marthina Brandt, Nicholas Tor-

res, Gui Napolitano, Afonso
Nigro, Iris Stefanelli, Carlo
Porto, Julia Oliver, Sebastian, Vincenzo Richy, Marcelo Torres, Karina Bacchi,
Érica Reis e Sula Miranda.

Com direção de Susanna
Lira, as gravações de um documentário sobre a vida do ex-jogador e comentarista Walter
Casagrande se dirigem agora

para a Itália.
As equipes irão retratar sua
trajetória pelos clubes Ascoli e
Torino. Trabalho para a Globoplay.

Tem mais

Documentário

