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Produção de flores em Holambra é referência para projeto social
em Parauapebas, no Pará
A tecnologia desenvolvida em Holambra, voltada à
produção de flores, está servindo como referência para
o município de Parauapebas,
no Pará. Com cerca de 260
mil habitantes, situada a
mais de 2.000 km da Capital
Nacional das Flores e conhecida pela extração mineral, a
cidade está aplicando técnicas de plantio observadas no
município holambrense nas
atividades do projeto “Florindo o Mundo”. O projeto visa
capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social
e incentivar o cooperativismo
e a abertura de pequenos
negócios no ramo da floricultura. Além disso, as mudas
produzidas serão plantadas
em canteiros, praças, jardins e
parques públicos, reforçando
o perfil turístico que a cidade
paraense vem desenvolvendo.
A previsão é que cerca de mil
mulheres sejam beneficiadas.

Encontro São Paulo Ambiental estimula Municípios a
assumirem protagonismo no desenvolvimento sustentável
O encontro da maior e
mais abrangente iniciativa
em prol do meio ambiente
no estado, o Programa São
Paulo Ambiental, aconteceu
nesta sexta-feira (24), no Palácio dos Bandeirantes, com
a presença do Governador
João Doria e dos Secretários
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido. O Desenvolvimento Regional convocou
Prefeitos e Secretários Municipais de Meio Ambiente
a assumirem protagonismo

nas questões ambientais e
a debater ações ecológicas
prioritárias. Também foram
anunciadas linhas de crédito,
além de iniciativas eficientes
de gestão ambiental a serem
implantadas nas cidades
paulistas. “Quero reafirmar
o compromisso do Governo do Estado de SP com o
Meio Ambiente. O Refloresta
SP é o maior programa de
reflorestamento do país.
Serão 1,5 milhão dae hectares recuperados até 2050,
plantando florestas para recuperar vidas. E também SP

é o primeiro estado do Brasil
a ter o ICMS Ambiental”,
destacou Doria. “E é muito
importante que prefeitas e
prefeitos tenham esse compromisso ambiental nos seus
respectivos municípios”,
complementou. No evento,
Doria assinou o decreto que
regulamentou o novo ICMS
Ambiental (Lei 17.348/21).
Sancionada em março desse
ano, a lei promove o desenvolvimento sustentável
mediante reorientação dos
valores de repasse do ICMS
para os municípios.
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Mogi Guaçu
receberá pela
segunda vez
o Festival
Paralímpico
do CPB
A Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer confirmou que
Mogi Guaçu irá sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa
2021, que será realizado em
dezembro desse ano. O Comitê
Paralímpico Brasileiro realiza,
desde 2018, em comemoração
ao Dia do Atleta Paralímpico,
o Festival Paralímpico, um dos
eventos mais importantes do
Brasil e o único da América Latina com o intuito de oferecer
a crianças com deficiência do
território nacional a experiência de vivenciar algumas das
modalidades paralímpicas e
propiciar a inclusão social por
meio do esporte.
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Aluna da
Fatec Mogi
Mirim é
selecionada
para
intercâmbio
virtual
Uma estudante da Faculdade de Tecnologia do
Estado (Fatec) Mogi Mirim, localizada na Região de
Campinas, foi selecionada
para o Seeds for the future,
programa de intercâmbio
desenvolvido pela Huawei,
multinacional chinesa da
área de tecnologia da informação e comunicação.
A aluna do curso superior
de tecnologia de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (ADS) Larissa Nunes
está entre os 80 estudantes
brasileiros selecionados. Por
causa da pandemia, o programa tem sido realizado de
forma remota desde 2020.

Página 6.

Sicredi
União PR/
SP escolhe
Mogi Guaçu
e Limeira
para lançar
Conecta
Empresas
Mogi Guaçu e Limeira,
municípios das regiões Centro Leste e Centro Paulista, respectivamente, foram
escolhidos para receber os
primeiros encontros presenciais do Conecta Empresas,
projeto-piloto desenvolvido
pela Sicredi União PR/SP
e que objetiva gerar relevância entre os associados
do segmento empresarial.
As reuniões ocorrem nesta
terça-feira (28), em Mogi
Guaçu, e na quarta (29), em
Limeira, sempre às 18h.
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Contas de 2019
da Prefeitura de
Jaguariúna são
aprovadas pelo
TCE
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Holambra realiza
audiências
públicas da
Saúde e de Metas
Fiscais nesta
quinta-feira

As contas da Prefeitura de
Jaguariúna de 2019 foram aprovadas pelo TCE (Tribunal de
Contas do Estado) de São Paulo.
O parecer favorável foi dado no
último dia 21 de setembro. As
contas de 2018 e 2017 da Administração também já haviam
sido aprovadas pelo órgão de
fiscalização.
Segundo o secretário municipal de Negócios Jurídicos,
Fabiano Urbano, a aprovação
das contas da Prefeitura de Jaguariúna “chancela as boas práticas de administração e gestão
fiscal adotadas na atual gestão
municipal”, o que reflete em
bons serviços para a população.

A Prefeitura de Holambra
realiza nesta quinta-feira, dia
30 de setembro, no plenário da
Câmara Municipal, a partir das
13h30, audiências públicas sobre
Metas Fiscais e investimentos na
área da Saúde referentes ao 2°
quadrimestre de 2021.
As atividades de prestação de
contas são abertas para toda a
população, respeitando os protocolos sanitários para prevenção
da Covid-19, e terão transmissão
em tempo real pela internet
em http://tvcamaraaovivo.net/
cmholambra/.

Página 5.

Página 4.

Prefeitura recebe manifestações de
interesse para aulas da Escola das Artes
por formulário

A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo está realizando um levantamento de interesse da população em aulas de
música, dança, artes plásticas,
canto, cinema, teatro ou outras
manifestações artísticas para a
implantação da Escola das Artes

em Amparo.
As modalidades que tiverem
mais interesse da população
serão as primeiras disponibilizadas ao público, por isso, se você
tem interesse em ser aluno da
Escola das Artes, responda esse
questionário.
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Futurologia: como será o mundo do trabalho?
*

Por Edson José Ramon
Prever como será
a vida no planeta ou
como estaremos daqui a 20 ou 30 anos
é uma temeridade.
As transformações no
mundo ocorrem com
uma velocidade avassaladora. Então, é bem
possível que vamos
errar os prognósticos, quaisquer que sejam. Basta olhar para
a história recente: a
humanidade avançou
mais nos últimos 100
anos do que em todos
os outros 19 séculos,
desde Cristo. Provavelmente, seguiremos
mudando absurdamente nos próximos
100 anos.
Mas, quando falamos em relações de
trabalho, as alterações
dos últimos dois séculos, desde a Revolução Industrial, no
final do século XIX,
foram menos significativas. Essas relações
apenas se tornaram
mais formais, com regras mais claras, tanto
para quem contrata

quanto para quem é
contratado. A relação capital-trabalho
também evoluiu e se
tornou mais amistosa
e consensual na busca
incessante pela produtividade e equilíbrio.
Recentemente, a
extraordinária evolução da computação
e da robótica trouxe
como consequência a
redução no número de
trabalhadores no chão
de fábrica, o que foi,
de certa forma, compensado pelo número
de postos de trabalho
nos processos digitais. Esse movimento,
claro, aumentou as
exigências de treinamento e qualificação.
Outra consequência da revolução
digital - e agora da
pandemia - foi o trabalho remoto, que já
vinha crescendo tímidamente antes mesmo
da covid-19. Depois
dela, contudo, esse
tipo de arranjo cresceu exponencialmente, alcançando níveis

antes inimagináveis.
Foi um salto de vários
anos, impulsionado
pela necessidade de
distanciamento e que,
segundo especialistas, não será revertido quando tudo isso
passar.
Como estará o
mundo na segunda
metade deste século?
Hoje, médicos já fazem cirurgias de forma remota, empresas
globais reúnem seu
“board” por videochamada, trabalhadores
resolvem complicados
problemas técnicos e
de operação de máquinas com uma simples
chamada de vídeo feita do próprio telefone
celular.
Sem dúvida, os
meios digitais vão estar ainda mais presentes na vida dos
trabalhadores e nas
relações profissionais.
Para acompanhar essa
revolução, é fundamental conhecer as
muitas possibilidades
que existem. Jovens

Prevenção ao suicídio
*

Por Paiva Netto
O Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio é
lembrado anualmente
em 10 de setembro.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em média,
duas pessoas cometem
suicídio por minuto no
mundo. Se formos calcular as 24 horas do dia,
a estatística sobe para
quase três mil mortes.
Apenas no Brasil, os
que tiram a própria vida
diariamente são cerca
de 25 cidadãos. Isso dá
um número próximo de
nove mil óbitos anuais.
A OMS aponta outro
dado alarmante: atrás
de um suicídio, teria
havido 20 tentativas
frustradas.
Para a doutora Alexandrina Meleiro, médica psiquiatra, é preciso
estar atento aos sinais
de alerta: “Em geral,
a pessoa se entristece,
fica desesperançada. Ao
não enxergar solução
para o problema, começa a ter pensamentos
suicidas. Às vezes, verbaliza, outras não. Vai
ficando quieta, começa
a ter o desejo de morrer.
Isso vai evoluindo para
uma intenção de fato de
morrer. Esse ato pode
ser letal ou não, ficando
somente na tentativa.
‘Ah, mas quem vai se
matar não avisa’. Não é
verdade: 90% dos suicidas haviam deixado
algum aviso. Muitos
deles, cerca de 40%,
tinham visitado um médico 30 dias antes... o
que é preocupante não
ter sido notado e avaliado”.
Pacto Antissuicídio
Em entrevista à BOA
VONTADE TV, a dra.

Alexandrina comentou sobre a relevância
de um pacto antissuicídio: “É sempre importante conversarmos
olho no olho com essa
pessoa, para que ela sinta confiança de que entendemos o sofrimento
dela, as angústias que
sente. A partir daí, propomos um pacto antissuicídio, para que nos
dê um tempo de reverter aquela situação. (...)
Muitas vezes é esse pacto a força diretriz para
que ela volte, de fato, a
desejar ter vida, ter luz,
ter um ambiente sadio e
ter esperança para uma
nova trajetória. Isso
pode ser feito por um
profissional, por uma
pessoa da família, por
um amigo; até mesmo
por animais de estimação: ‘Não quero deixar
o meu animal sozinho’.
Nisso a gente faz um
laço, uma empatia, e
conseguimos trazer de
volta a pessoa à vida”.
Não há problema
sem solução
Diante dos desafios
e das situações aparentemente insuportáveis, devemos repelir o
pensamento funesto do
suicídio, fortalecendo
nossa crença em um poder superior que nunca
nos desampara. Esse
meu raciocínio nasce
destas palavras do Divino Mestre: “Minha
Paz vos deixo, minha
Paz vos dou. Eu não vos
dou a paz do mundo. Eu
vos dou a Paz de Deus,
que o mundo não vos
pode dar. Não se turbe
o vosso coração nem
se arreceie. Porque Eu
estarei convosco, todos
os dias, até o fim do

mundo!” (Evangelho
de Jesus, segundo João,
14:27 e 1; e Mateus,
28:20).
Mas prossegue a dra.
Alexandrina:
“Não tem quem não
sofra no mundo. Todos
nós passamos por períodos mais difíceis na
vida. A questão é que
sempre achamos que a
nossa trajetória é mais
íngreme do que as das
outras pessoas. Porém,
se pensarmos que há
sempre uma alternativa, notaremos que
não há problemas sem
solução”, esclareceu a
psiquiatra. E arrematou: “O que muda de
uma pessoa para outra
é como busca essa solução. Muitas vezes não é
a solução ideal, mas é
a possível naquele momento. Com o tempo,
você vai gradativamente modificando as coisas
que o estão angustiando. Isso é importante
porque são estratégias
de enfrentamento da
vida. Todas as batalhas
são árduas, derramamos suor diante delas,
mas o sorriso da vitória
perante a luta é muito grande. Pensem na
vida, na sua, na dos seus
amigos, dos seus conhecidos, de todos. A vida
sempre é bonita quando
confiamos nela”.
Grato, dra. Alexandrina, por suas elucidativas palavras.
Fortalecimento Espiritual
Ao lado de todo o
apoio psicológico e do
avanço da medicina, é
fundamental — para os
que pensam em atentar
contra a própria vida
— a prática sadia da

que se preparam para
entrar no mundo do
trabalho podem frequentar, paralelamente ao curso técnico
ou universitário, cursos de especialização
em tecnologia digital
para conhecer, com
alguma desenvoltura,
ferramentas tradicionais como Excel, Photoshop e Word, além
dos muitos aplicativos
específicos para cada
atividade profissional.
E, embora esse seja
um grande diferencial
na acirrada concorrência pelos melhores
postos de trabalho, é
importante lembrar
que os fatores que há
séculos diferenciam
os seres humanos
continuarão sendo
essenciais e decisivos na conquista de
um emprego: caráter,
bons modos, empatia,
gentileza, sobriedade,
bom humor, honestidade, autoconfiança,
facilidade de relacionamento, entre dezenas de outros atribu-

tos pessoais.
Além de tudo isso,
o bom profissional do
futuro deve ser eclético, aberto a novos
desafios, adaptável a
situações adversas.
Ele deve saber improvisar, resistir a situações de estresse com
a convicção de que é
suficientemente bom
para algo que aparenta ser intransponível.
Para isso é preciso ler,
estar informado. Ser
um especialista, sim,
mas, sobretudo, ser
um generalista, com
um pouco de conhecimento de física, de
química, de astronomia, de história, geografia, cultura, psicologia, línguas e outras
habilidades humanas.
Pode parecer muito
e, com certeza, é. Mas
o sucesso dependerá
cada dia mais da capacidade individual
de conhecer o mundo e as milhões de
possibilidades do ser
humano. Essa é uma
grande oportunidade

para aqueles que querem fazer a diferença.
Ler, estudar, buscar
o conhecimento na
internet, nos livros de
história, nos cursos
técnicos, nas bibliotecas, nas boas amizades, na conversa e no
convívio com profissionais de sucesso.
Assim sempre foi:
os mais preparados,
os que mais interagem
com os outros e que
melhor se adaptam
às situações diversas
e adversas é que vencerão. “É uma velha
receita que para sempre permanecerá.” O
trabalho mudará, é
verdade, mas os bons
profissionais seguirão
conquistando novos
mundos.

oração, para o fortalecimento da consciência
de que a vida prossegue
após o fenômeno da
morte. Os que inadvertidamente antecipam
sua chegada ao Mundo
Espiritual despertam

no Outro Lado da Vida
com suas dores acrescidas pelo ato impensado
do suicídio. Um dos
piores enganos da humanidade é continuar
teimando na crença
infeliz de que a morte

acaba com tudo.

*Edson José Ramon é empresário,
presidente do Instituto Democracia e Liberdade (IDL) e conselheiro do Centro de
Integração Empresa-Escola do Paraná
(CIEE/PR).

José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista
e escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

Até Quando???
*

Por José de Almeida
Já é tempo das
grandes corporações
que atendem o público se adaptarem à
nova realidade.
Não é possível,
que nós usuários ao
entrarmos em contato com a maioria das
grandes empresas do
mercado, sejamos
lembrados que os
serviços continuam
precários por causa
da pandemia.
É a telefonia, são
os bancos, os Correios, etc, etc que
até agora não entenderam que a Covid
veio para ficar, que
vamos ter que conviver com ela e que
não eles os únicos
afetados.
A Covid justifica tudo, até mesmo
derrubar o Presidente da República,
mas não tem nenhuma dessas empresas
que se disponham a
melhorar seu atendimento em prol da

sociedade. Acho que
está cômodo para
todas elas e até, mais
rentável, por que
não?
Os Correios abrem
às 9:00 e fecham às
12:00 e deixam seus
usuários ao relento,
na chuva, quando
tem e no sol abrasador que não está
para brincadeira.
O sistema bancário a mesma coisa, fila na calçada,
horário mais reduzido, atendimento
precário, gerentes
indisponíveis, telefonia sem resposta
e o faturamento lá
em cima, inabalável,
forte, batendo a cada
semestre novos recordes nos balanços
apresentados.
Bom não é, para
que mexer?
E as escolas municipais, aulas presenciais, a distância,
bem a distância e
que se danem os alu-
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Encontro São Paulo Ambiental estimula Municípios a
assumirem protagonismo no desenvolvimento sustentável
Da Redação
O encontro da maior e
mais abrangente iniciativa
em prol do meio ambiente no
estado, o Programa São Paulo Ambiental, aconteceu nesta sexta-feira (24), no Palácio
dos Bandeirantes, com a presença do Governador João
Doria e dos Secretários de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, e Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. O Desenvolvimento Regional convocou
Prefeitos e Secretários Municipais de Meio Ambiente
a assumirem protagonismo
nas questões ambientais e
a debater ações ecológicas
prioritárias. Também foram
anunciadas linhas de crédito,
além de iniciativas eficientes
de gestão ambiental a serem
implantadas nas cidades
paulistas.
“Quero reafirmar o compromisso do Governo do
Estado de SP com o Meio
Ambiente. O Refloresta SP é
o maior programa de reflorestamento do país. Serão 1,5
milhão de hectares recuperados até 2050, plantando florestas para recuperar vidas.
E também SP é o primeiro
estado do Brasil a ter o ICMS
Ambiental”, destacou Doria.
“E é muito importante que
prefeitas e prefeitos tenham
esse compromisso ambiental nos seus respectivos
municípios”, complementou.
No evento, Doria assinou
o decreto que regulamentou
o novo ICMS Ambiental
(Lei 17.348/21). Sancionada
em março desse ano, a lei

promove o desenvolvimento
sustentável mediante reorientação dos valores de
repasse do ICMS para os
municípios. A lei altera o
percentual relativo ao meio
ambiente do ICMS destinado aos municípios, os quais
recebem 25% do total arrecadado. No âmbito do estado,
na distribuição desta parcela,
coube ao meio ambiente
a fração de 1%, porcentual
este que dobrará com a nova
lei para 2%, em reajuste escalonado até 2024.
Estimativa das Secretarias estaduais de Desenvolvimento Regional e da Fazenda
aponta para a transferência
de mais de R$ 5 bilhões ao
longo dos próximos dez anos,
para os municípios que se
empenham na preservação
ambiental e na adoção de
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. As
estimativas apontaram também alteração expressiva
de valores repassados aos
municípios que integram os
Programas Vale do Futuro,
Pontal 2030 e Viva o Vale.
“As iniciativas em defesa do meio ambiente têm
protagonismo na Gestão
Doria. Em 2019, o Acordo
Ambiental SP estimulou empresas paulistas, associações
e municípios a assumirem
compromissos de redução
de emissão de gases de efeito
estufa. Em 2021, o Estado
assumiu o compromisso de
reduzir a zero as emissões
dos Gases de Efeito Estufa
(GEE), até 2050. A tendência
dominante, não só aqui em
SP, mas em praticamente

todo o mundo, é a de que
o progresso e o desenvolvimento econômico e social
caminham juntos com a
preservação e a valorização
do meio ambiente. O SP
Ambiental é iniciativa fundamental neste campo”,
afirmou o Secretário Marco
Vinholi.
Estimulando as Prefeituras Municipais na adoção de
medidas de preservação, o
programa apresentou ações
já existentes para serem implantadas localmente, além
de lançar duas novas iniciativas.
Doria anunciou o lançamento do Programa Refloresta São Paulo, uma parceria
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA)
e o Banco Desenvolve SP.
O novo programa incentiva
o aumento da cobertura de
vegetação nativa no Estado
com o plantio de florestas
em sistemas agroflorestais e
silvipastoris, que combinam
a conservação e a produção
agropecuária no mesmo
espaço.
“O Refloresta SP gerará
benefícios ambientais, sociais
e econômicos, mostrando
que é possível conciliar produção e conservação. O projeto será um pilar importante
do Plano de Ação Climática”,
destacou o Secretário Marcos
Penido.
A medida pretende aumentar a vegetação daqueles
municípios que possuem
cobertura muito baixa para,
pelo menos 10%, que é considerado o índice mínimo
aceitável para assegurar qual-

idade de vida aos habitantes
e a produção agropecuária.
Já os municípios com percentual intermediário, entre
10% e 30%, terão a cobertura
elevada para 30%, que é
considerado adequado para
a sustentabilidade ecológica.
“Pelo Desenvolve SP,
empreendedores e prefeituras têm acesso a linhas
de crédito para projetos de
reflorestamento e criação de
áreas verdes, iniciativas de
redução de gases de efeito
estufa, geração de energias renováveis e eficiência
energética, saneamento e
gestão de resíduos sólidos e
aquisição de equipamentos
que minimizem o impacto da
atividade produtiva no ambiente”, destaca Ana Paula
Shuay, Superintendente de
Negócios do Setor Privado
do Desenvolve SP.
Outra iniciativa lançada
é o curso “Crise Climática:
adaptação, resiliência e biodiversidade”. Promovido
pela CETESB (Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo), no âmbito do Acordo Ambiental São Paulo, a
capacitação online é destinada a 250 agentes públicos
municipais e estaduais. As
inscrições devem iniciar no
começo de outubro.
Entre as iniciativas já implementadas pelo Governo
de São Paulo está o Zoneamento Ecológico Econômico
(ZEE), instrumento técnico
e político que estabelece diretrizes de ordenamento e
de gestão do território, considerando as características
ambientais e a dinâmica so-

cioeconômica de diferentes
regiões do Estado.
Ainda durante o evento no
Palácio dos Bandeirantes, os
gestores municipais tiveram
a oportunidade de conhecer
o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da
Mata Atlântica (PMMA). O
Diretor da Fundação SOS
Mata Atlântica, Mário Mantovani, explicou a importância de assumirem suas responsabilidades na proteção
da floresta por meio de instrumentos previstos na Lei
da Mata Atlântica, sendo um
deles o PMMA, que normatiza elementos necessários
à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável
da Mata. O plano é elaborado pela Prefeitura e deve
ser aprovado pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente, com a participação do
cidadão. A Fundação acompanha e apoia os municípios
interessados em elaborar os
seus Planos Municipais da
Mata Atlântica.
O Subsecretário de Meio
Ambiente, Eduardo Trani
falou com os gestores municipais sobre o Plano de Ação
Climática – Net Zero 2050
do Estado de São Paulo. Em
julho deste ano, o estado
anunciou o compromisso
de neutralidade climática,
ou seja, reduzir a zero as
emissões dos Gases de Efeito
Estufa (GEE), no território
paulista, até 2050. As diretrizes do Plano cobrem
todos os setores da economia
paulista e dão rumo para a
recuperação verde da economia com competitividade,

inovação, empregos qualificados, resiliência e proteção
ambiental.
Há desde iniciativas de
capacitação dos municípios
para ações resilientes até a
despoluição do rio Pinheiros
com o Programa Novo Rio
Pinheiros, iniciativas que
buscam a segurança hídrica,
energética, alimentar e sanitária. No estado, a temática
já é prioridade com o Acordo
Ambiental São Paulo. Criado em 2019 pela CETESB
(Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo), tem
como objetivo incentivar empresas paulistas, associações
e municípios a assumirem
compromissos voluntários
de redução de emissão de
gases de efeito estufa.
Já o Escritório das Nações
Unidades para a Redução
de Riscos (UNDRR), apresentou aos municípios paulistas a campanha Construindo Cidades Resilientes
(MCR2030). Trata-se de
iniciativa única entre os
atores comprometidos no
alcance da resiliência local
por meio do compartilhamento de conhecimentos e
experiências entre cidades,
do estabelecimento de redes
de aprendizagem, articulação entre várias camadas
de governo e construção de
parcerias.
Os pleitos e conquistas
paulistas serão apresentados na 26ª Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26),
que ocorrerá em novembro
deste ano em Glasgow, na
Escócia.

Prefeitura celebra semana do trânsito com ações nas escolas
de Artur Nogueira
De Artur Nogueira

trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.
A Prefeitura de Artur
Nas próximas semNogueira, por meio do anas, o DepartamenDepartamento de Trân- to desempenhará ativsito, celebrou a Semana idades educativas nas
Nacional de Trânsito escolas, visando a conentre os dias 18 e 27 de scientização das crianças
setembro, com ações e adolescentes sobre a
educativas nas escolas necessidade da condução
e com os motoristas. A de veículos de forma
ação está prevista no cautelosa e defensiva,
Código de Trânsito Bra- buscando minimizar o
sileiro (CTB), e este ano número de acidentes,
debaterá o tema “No feridos e mortos.

Além disso, os agentes de Trânsito darão
maior ênfase à educação
dos condutores, principalmente no que diz
respeito ao uso do cinto
de segurança, tráfego nas
mãos corretas das vias
públicas, sinalizações,
além de alertar os condutores nogueirenses sobre
o uso de celular e outros
equipamentos enquanto
conduzem veículos.
“Ainda durante a

abordagem os agentes
irão conscientizar os motoristas sobre não dirigir
veículos sob o efeito de
álcool, que hoje é uma
das principais causas
de acidentes. Estamos
confiantes de que esse
trabalho surtirá efeitos
significativos, em especial ao realizado nas
escolas, já que os filhos e
netos são grandes influenciadores junto a seus
pais e avós”, destacou

Adhemar da Silva Barros, diretor de Trânsito.
DIRIGIR COM RESPONSABILIDADE
De acordo com o
secretário Dr. Roberto
Daher, com a pandemia
previa-se uma redução
substancial do número
de acidentes e mortes,
no entanto, tal previsão
não se concretizou, visto
que o número de mortos no trânsito vem se
mantendo, quando não

crescendo.
“Os dados do último
ano não trouxeram nenhuma mudança significativa em relação àqueles
apresentados no período
anterior. Isso demonstra
que existe uma pandemia
ainda mais presente, a da
falta de conscientização
de condutores de veículos, que assim como a do
coronavírus leva à morte
e da causa a sequelas
graves”, pontuou.

Holambra registra 10 novos casos de Covid em uma semana
De Holambra
O Departamento Municipal de Saúde de Holambra divulgou nessa
quinta-feira, dia 23 de
setembro, a atualização
semanal dos números
relacionados à Covid-19.
A cidade registrou 10

novos casos nos últimos
7 dias, totalizando 2.076
confirmados. Onze pessoas positivadas e sete
com suspeita da doença
estão em isolamento
domiciliar. Não há internações. Desde o início
da pandemia foram registrados 15 óbitos e 2.050

pessoas foram consideradas curadas.
De 20 a 23 de setembro, segunda a quinta
desta semana, 564 pessoas receberam a primeira dose da vacina, 11
a segunda e 31 a terceira
dose, de reforço, totalizando 606 aplicações.

A vacinação segue em
Holambra na sexta-feira
e no sábado, dias 24 e 25
de setembro, no Salão da
Terceira Idade, das 8h
às 12h e das 13h às 15h
(ou até as doses terminarem) para pessoas com
mais de 18 anos de idade
que ainda não tomaram

nenhuma dose da vacina.
O atendimento será por
ordem de chegada, com
distribuição de senhas.
É necessário apresentar
documento oficial com
foto e CPF.
“Graças à vacinação o
número de novos casos
continua baixo. Segui-

mos imunizando a população. Entretanto, é
importante que os cuidados de prevenção sejam
mantidos, como uso de
máscara e álcool em gel
para higienização das
mãos”, alertou o diretor
da pasta, Valmir Marcelo
Iglecias.

Vice-prefeito e representantes de secretarias participam de
evento do Estado com foco nas pessoas com deficiência
De Itapira

Perto”, promovido pela
Secretaria de Estado dos
Na última quarta-feira, Direitos da Pessoa com
22, o Vice-prefeito Mário Deficiência.
da Fonseca, a Secretária
O encontro, que reuniu
de Promoção Social Re- representantes de Itapira,
gina Ramil, a Diretora de Mogi Mirim, Mogi Guaçu,
Obras Daniele de Almeida Estiva Gerbi, Santo AntôDuarte e o Diretor do De- nio de Posse e Engenheiro
partamento de Trânsito Coelho, contou com a preLuis Gustavo Pereira par- sença da Secretária de Esticiparam em Mogi Mirim tado dos Direitos da Pessoa
do evento “Inclusão Mais com Deficiência Célia Leão

e da Presidente do Fundo
Social e Primeira-Dama
Bia Doria. Um intérprete
de libras fez a tradução
simultânea.
O principal objetivo
do evento foi trazer informações sobre as pessoas
com deficiência e apresentar políticas públicas
aos municípios, além de
abordar os programas do
Estado com foco nas pes-

soas com deficiência em
áreas de saúde, segurança,
esporte, cultura, reabilitação e emprego. “Só aqui
na região existem mais de
26 milhões de pessoas com
deficiência, estamos aqui
para apresentar ações do
Governo de São Paulo para
esse público”, ressaltou a
Secretária Célia Leão.
Também foram apresentados dados quantita-

tivos estratégicos sobre a
região, visando à implantação de mais ações de inclusão nos municípios. “É
um trabalho em conjunto,
de forma transversal. Educação, saúde, habitação,
cultura e todas as Secretarias do Estado trabalhando
juntas com foco na inclusão
das pessoas com deficiência”, declarou Célia Leão.
“É muito importante

pensarmos as pessoas com
deficiência e em ações que
inclua esse público”, afirmou a Presidente do Fundo Social de SP, Bia Doria.
Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (www.basededados.sedpcd.sp.gov.
br), na região desses seis
municípios há mais de
26,2 mil pessoas com deficiência.
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Defesa Civil de Amparo recebe novos equipamentos
De Amparo

beu novos equipamentos de combate ao fogo
N e s t a s e x t a - f e i r a que vão auxiliar o trapela manhã, a Defesa balho de toda a equiCivil de Amparo rece- pe. Os equipamentos

recebidos fazem parte
do Kit Estiagem da
Operação Corta Fogo e
são abafadores para incêndio, cantil, facões,

luvas, bombas costais
e enxadas.
Esses materiais
vão ser utilizados no
combate ao fogo. Nos

últimos dias, Amparo passou por muitas
queimadas devido ao
tempo seco.
Não ateie fogo em

terrenos, em lixos e
nem jogue pontas de
cigarro no chão. Ajude
a salvar o meio ambiente!

Holambra realiza audiências públicas da Saúde e de
Metas Fiscais nesta quinta-feira
De Holambra

da Covid-19, e terão transmissão em tempo real pela
A Prefeitura de Holam- internet em http://tvcabra realiza nesta quinta-fei- maraaovivo.net/cmholra, dia 30 de setembro, no ambra/.
plenário da Câmara MuÀs 13h30 serão apresennicipal, a partir das 13h30, tados dados e investimentos
audiências públicas sobre do Departamento MuniciMetas Fiscais e investimen- pal de Saúde. Em seguida,
tos na área da Saúde refer- às 14h, a execução orçaentes ao 2° quadrimestre mentária do período será
de 2021.
exposta por trabalhadores
A s a t i v i d a d e s d e das áreas financeira e conprestação de contas são ab- tábil da Prefeitura.
ertas para toda a população,
“Trata-se de um trarespeitando os protocolos balho de prestação de consanitários para prevenção tas para a população em que

mostramos onde o dinheiro
público é investido”, explica
o economista e diretor do
departamento municipal
de Finanças, Rodolfo Silva
Pinto. “Fazemos um convite
para que os holambrenses
nos acompanhem. A participação popular na gestão
pública é extremamente
relevante e fundamental
para toda a comunidade”.
A Câmara Municipal
de Holambra fica na Rua
Dr. Jorge Latour, 152, no
Centro.

Prefeitura de Jaguariúna abre processo seletivo para
contratação de Estagiários
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social, em parceria com
o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola),
abre nesta segunda-feira, dia 27, processo seletivo para a formação
de cadastro reserva de
estagiários para atuação
na Administração Municipal. As inscrições

podem ser feitas a partir
desta segunda-feira, dia
27 de setembro, até as
12h do próximo dia 13
de outubro.
Para participar da
seleção, o interessado
deve estar matriculado
até o segundo ano do ensino médio ou em algum
dos cursos de ensino
superior listados abaixo.
O valor da bolsa-auxílio mensal é de R$
660,00 para os contratados com ensino superior

e de R$ 385,00 para os
com ensino médio. As
inscrições para a seleção
devem ser feitas exclusivamente pela internet,
no site do CIEE, no endereço www.ciee.org.br.
“Não temos um número definido de vagas para
estagiários porque essa
seleção é para formação
de cadastro reserva, mas
a previsão é de que vamos utilizar muitos pois
o cadastro reserva anterior já se esgotou em

várias categorias”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico
e Social de Jaguariúna,
Lúcio Tomasiello.
Confira todas as informações disponíveis
no edital de seleção e o
formulário de inscrição
pelo link: https://
pp.ciee.org.br/vitrine/2606/detalhe.
Relação de cursos:
Biologia
Química

Segurança do TraEnfermagem
balho
Engenharia AmbiTecnologia da Infor- ental
mação
Engenharia Civil
Contabilidade
Engenharia Química
Administração de
Farmácia
Empresas
Gestão de Recursos
Administração Públi- Humanos
ca
Gestão Pública
Arquitetura e UrbanJornalismo
ismo
Medicina Veterinária
Biologia
Letras - Libras
Ciência da ComPedagogia
putação
Psicologia
Direito
Química
Educação Física
Serviço Social

Prefeitura de Artur Nogueira antecipa ações do
Outubro Rosa e realiza exames de mamografias
De Artur Nogueira
A Prefeitura de
Artur Nogueira, por
meio da secretaria de
Saúde, retomará os exames de mamografia
no município, dando
início às ações do Outubro Rosa - mês de
conscientização e prevenção ao câncer de
mama. Somente essa
semana, mais de 90
mulheres serão convocadas para realizar
o exame preventivo já
nos próximos dias.
De acordo com a
secretária Angela Pulz
Delgado, a expecta tiva é que, semanalmente, dezenas de novas pacientes sejam
chamadas. O objetivo
é conscientizar sobre
a importância da prevenção ao câncer de
mama, e oportunizar
a realização de exames preventivos, com
a meta de zerar a de-

manda existente.
“A campanha é destinada a quem tem
mais de 40 anos, faixa
etária com mais probabilidade de desenvolver a doença. No
entanto, aquelas com
idade inferior também podem ser beneficiadas, desde que recebem recomendação
médica prévia”, enfatizou Angela.
A titular da pasta
lembra que os exames
estavam paralisados
desde o ano passado,
quando o mamógrafo
do município quebrou.
Com o conserto do
aparelho, realizado
na atual gestão, as
mamografias puderam ser retomadas.
“Mais uma conquista para a população
nogueirense”, frisou.
IMPORTÂNCIA
DA MAMOGRAFIA
Segundo especialistas, a mamografia é

um exame que identifica microcalcificações,
que são pequenos cristais de cálcio que se
depositam em lugares
diversos do corpo, assimetrias, nódulos ou
lesões nas mamas, que
não seriam possíveis
de identificar com a
simples palpação.
Angela comenta que
o exame deveria se
tornar uma rotina na
vida da mulher e enfatiza a importância
dele. “A mamografia
é a chave para o tratamento de câncer de
mama ser bem-sucedido. Através do exame
é possível detectar a
doença no início, prevenindo que o caso se
agrave e garantindo a
saúde da paciente”.
A secretária salienta que, no dia da
mamografia, alguns
cuidados devem ser
tomados. “Tem todo
um preparo que a pes-

soa deve ter, tais como
tomar banho, não passar hidratante ou desodorante, e ir com
roupas confortáveis.
O uso de qualquer cosmético no dia pode
atrapalhar a identificação de possíveis
nódulos”, disse.
Além disso, a Administração Municipal
ressalta que a paciente

não falte no dia agendado, pois tal atitude
pode prejudicar outras
pessoas que estão na
fila de espera.
ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO
A secretaria de
Saúde orienta que
aquelas mulheres que
aguardam por esse e
outros exames, e que
ainda não foram con-

vocadas, procurem a
pasta ou a Unidade de
Saúde Familiar (USF)
da qual pertence para
fazer a atualização do
cadastro. “As vezes a
pessoa não está com
o cadastro atualizado
e, por isso, não conseguimos entrar em
contato com ela para
avisar sobre o exame”.

Simulação na Praça Bernardino de Campos marca
Semana Nacional do Trânsito
De Itapira
Uma simulação de
acidente fatal com ciclistas realizada na
tarde da última quinta-feira, 23, na Praça
Bernardino de Campos
chamou a atenção da

população. A ação, alusiva à Semana Nacional
do Trânsito, contou
com a participação da
Defesa Civil de Itapira,
da Guarda Civil Municipal, do Corpo de
Bombeiros, da Intervias, do SAMU, da AIC

(Associação Itapirense
de Ciclistas) Departamento de Trânsito e
Secretaria Municipal
de Defesa Social.
A encenação foi de
uma colisão entre moto
e bicicleta que ocasionou uma morte. A mov-

imentação de viaturas
e socorristas, inclusive
com avisos sonoros,
chamou a atenção de
pedestres e motoristas.
Materiais informativos
também foram distribuídos para todos.
Palestra nas Escolas

A equipe da Guarda
Civil Municipal que
atua com educação
para o trânsito nas escolas também fez neste
“Mês do Trânsito” três
palestras para alunos
do 1° ao 5° ano das escolas Objetivo, Anglo e

Criança Ativa. “Vamos
começar a trabalhar
na rede municipal a
partir do próximo mês
em uma campanha permanente para atingir
todos os alunos”, adiantou a GCM Paula
Marcia Antônio.
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Produção de flores em Holambra é referência para
projeto social em Parauapebas, no Pará

De Holambra
A tecnologia desenvolvida em Holambra,
voltada à produção de
flores, está servindo
como referência para o
município de Parauapebas, no Pará. Com
cerca de 260 mil habitantes, situada a mais
de 2.000 km da Capital Nacional das Flores
e conhecida pela extração mineral, a cidade
está aplicando técnicas

de plantio observadas
no município holambrense nas atividades
do projeto “Florindo o
Mundo”. O projeto visa
capacitar mulheres em
situação de vulnerabilidade social e incentivar
o cooperativismo e a
abertura de pequenos
negócios no ramo da
floricultura. Além disso, as mudas produzidas serão plantadas
em canteiros, praças,
jardins e parques públi-

cos, reforçando o perfil
turístico que a cidade
paraense vem desenvolvendo. A previsão é que
cerca de mil mulheres
sejam beneficiadas.
Em agosto, uma comitiva de Parauapebas
esteve em Holambra
para uma visita técnica
e pôde conhecer locais
de produção e comercialização de flores. A
diretora do Departamento Municipal de
Turismo e Cultura,

Alessandra Caratti, e
o diretor do Departamento Municipal de
Comunicação, José Roberto Maganha Júnior,
retribuíram a visita esta
semana, a convite do
município paraense,
quando participaram
da certificação de 50
mulheres capacitadas
pelo projeto.
Durante o evento,
a diretora ministrou
palestra sobre “Boas
práticas na produção

de flores, desenvolvimento sustentável e
empreendedorismo”. “É
gratificante ver o conhecimento desenvolvido
em nosso município
auxiliando tantas mulheres. O projeto é muito
interessante pois capacita ao trabalho, colabora
com a geração de renda
e embeleza a cidade,
levando as mulheres ao
patamar de empreendedoras. E sempre haverá
um pedacinho de Hol-

ambra em cada flor produzida pelo projeto em
Parauapebas”, enfatizou Alessandra.
“Colaborar com um
projeto tão edificante e
que traz benefício social
a tantas pessoas é um
orgulho para nossa cidade. As flores que são
tão importantes para
Holambra com certeza
darão bons frutos para
nossos amigos paraenses”, reforçou o prefeito
Fernando Capato.

Contas de 2019 da Prefeitura de Jaguariúna são
aprovadas pelo TCE
De Jaguariúna

favorável foi dado no
último dia 21 de setemAs contas da Prefei- bro. As contas de 2018 e
tura de Jaguariúna de 2017 da Administração
2019 foram aprovadas também já haviam sido
pelo TCE (Tribunal de aprovadas pelo órgão
Contas do Estado) de de fiscalização.
São Paulo. O parecer
Segundo o secretário

municipal de Negócios
Jurídicos, Fabiano Urbano, a aprovação das
contas da Prefeitura de
Jaguariúna “chancela
as boas práticas de administração e gestão
fiscal adotadas na at-

ual gestão municipal”,
o que reflete em bons
serviços para a população.
Além da aprovação
pelo TCE, as contas
da Prefeitura também
receberam a nota A, a

mais alta, no índice CAPAG do Tesouro Nacional, do governo federal.
O índice avalia diversos
aspectos das finanças
públicas e a capacidade
de pagamento dos estados e municípios de

todo o País.
Isso significa que
Jaguariúna está com as
contas em ordem e tem
capacidade para pagar
os seus compromissos
financeiros em dia.

Prefeitura e vereadores conquistam R$ 3,3 milhões
para escolas estaduais de Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira, em conjunto com a Câmara
Municipal, conquistou
mais de R$ 3,3 milhões
para as escolas estaduais do município. O
recurso, somado em
R$ 3.307.146,71, foi
viabilizado pelo deputado estadual Barros Munhoz (PSB),
após pedidos do prefeito Lucas Sia (PSD),
vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB), e dos
vereadores Zé Pedro
Paes (PSD), Professor
Adalberto (PSD), e Zé
da Elétrica (Patriota).
O anúncio da vinda
da expressiva verba
ao município foi feito

durante reunião na
tarde desta sexta-feira (24), no Gabinete
Municipal. O encontro
contou com a presença do prefeito,
vice, chefe de gabinete, vereadores, assessores do deputado,
além dos secretários
municipais.
O chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD),
comemorou a vinda
da verba e enalteceu
o empenho de Munhoz
em trazer recursos à
cidade. “Novamente
Artur Nogueira é beneficiada pela atenção
e esforço do amigo
e deputado Barros
Munhoz. Nossos agradecimentos e total
admiração. Agradeço

também ao empenho
dos nossos queridos
vereadores. Mais uma
vez, Executivo e Legislativo lutaram juntos
pelo crescimento de
nossa amada cidade”,
enfatizou Sia.
Em seu momento
de fala, o deputado
estadual anunciou os
recursos e ainda enfatizou o carinho que
nutre pelo município
nogueirense. “Eu me
apego a algumas cidades, e Artur Nogueira com certeza é uma
delas. Eu venho aqui
e luto para trazer recursos para cá porque
essa cidade está no
meu coração, pois foi
onde construí uma
história política mui-

to gratificante. Artur
Nogueira faz parte
do seleto grupo de cidades pelas quais mais
trabalhei, e que continuarei trabalhando”,
frisou Munhoz.
ESCOLAS E RECURSOS
Dentre as escolas
beneficiadas com o
montante está a José
Amaro Rodrigues,
no valor de R$
644.509,76. O recurso
foi solicitado por Sia
(PSD), Davi (PSDB),
e pelo vereador Zé
Pedro Paes (PSD).
Na sequência, Munhoz (PSB) anunciou
R$ 534.970,20 que
serão enviados à escola Magdalena San-

severino Grosso, cuja
solicitação partiu da
Administração Municipal, em conjunto com
o vereador Professor
Adalberto (PSD).
Outra escola a ser
beneficiada pelo recurso será a João Baptista Gazzola, com R$
581.200,98, após pedido de Sia (PSD),
Davi (PSDB), e do
edil Zé da Elétrica
(Patriota). Por fim,
as escola estaduais
Armando Falcone e
Severino Tagliari receberão os montantes
de R$ 779.618,52 e
R$ 766.847,25, respectivamente, solicitados em conjunto
pelo Poder Executivo
e Legislativo.

Os recursos serão
usados para reparos
gerais nas cozinhas
e sanitários das unidades, como também
para a revisão de equipamentos de proteção
contra incêndio, substituição de portas
e batentes das salas
de aula, execução de
muros de divisa, e
pinturas em geral.
“São escolas estaduais, mas que são frequentadas por nossos
munícipes, que merecem todo o cuidado
e qualidade de ensino. São unidades que
carecem de recursos,
e essa verba ajudará
muito na manutenção
delas”, destacou Sia.

Amparo prorroga decreto de flexibilização das regras
de controle da pandemia
De Amparo

de contenção da pandemia e enfrentamento
A Prefeitura de Ampa- ao coronavírus. Por mais
ro prorrogou hoje o De- 14 dias, a partir de hoje,
creto Municipal 6.346, os moradores e estabeque flexibiliza as regras lecimentos comerciais

e industriais de Amparo
devem continuar seguindo as regras estaduais do Plano São Paulo.
As regras são:
obrigatório distancia-

mento de 1 metro entre
as pessoas, obrigatório
uso de máscara em
todos os ambientes,
aglomerações continuam proibidas e não há

mais restrições quanto
ao horário e ocupação
de comércios e serviços.
A Prefeitura de Amparo continua acompanhando as consequências

da liberação nos números de Covid-19 na cidade
para determinar quais
serão as próximas medidas a serem tomadas
daqui 2 semanas.

Com economia de mais de R$ 1,7 milhão, Prefeitura conclui
terraplenagem da terceira camada do Aterro e inicia impermeabilização
Através de ação conjunta entre as secretarias
de Agricultura e Meio
Ambiente, Planejamento
e Obras e Serviços Públicos, as obras de terraplenagem da terceira
camada do Aterro Sanitário foram concluídas
utilizando equipe técnica
e maquinários da própria
Prefeitura. Somente para
o trabalho posterior de impermeabilização do solo
que houve contratação
de empresa especializada.
Essa utilização de mão
de obra própria na ter-

raplenagem somada ao
processo de licitação para
contratação de empresa
especializada para impermeabilização resultou
em uma economia total
de R$1.786.868,66 aos
cofres públicos.
Por determinação do
Prefeito Toninho Bellini,
as secretarias se mobilizaram para executar o trabalho de terraplenagem
no local sem nenhuma
contratação, resultando em uma economia
de aproximadamente
R$1.200.000,00. Para a

etapa posterior da obra,
a Prefeitura fez a contratação de uma empresa especializada para
a realização da impermeabilização com uma
geomembrana de PEAD
(polietileno de alta densidade). O custo estimado
com esse trabalho era
de R$1.885.088,89, mas
através do processo de
licitação a empresa ganhadora foi contratada por
R$1.298.220,23, gerando
uma economia de mais
R$586.868,66. “Além
dessa grande economia,

manter a nossa equipe
trabalhando no local nos
permite uma gestão ainda
melhor do aterro”, enfatizou o Prefeito Toninho
Bellini.
Em relação às questões
ambientais, a geomembrana de PEAD é o
polímero mais utilizado
no mundo e atende os
mais exigentes regulamentos internacionais
de proteção ambiental.
Possui facilidade na instalação e soldagem, atuando
principalmente como barreira impermeável para

controlar infiltração, percolação ou fluxo de água
e/ou percolado (também
chamado de chorume).
Essa aplicação forma
uma barreira impermeabilizante para evitar a
contaminação das águas
subterrâneas, pelas suas
características de alta resistência química, flexibilidade e atende todas as
exigências ambientais.
Atualmente, o Aterro
Sanitário de Itapira é considerado um dos melhores
no estado de São Paulo,
servindo de modelo para

vários outros municípios
que já estiveram no local
para visitas técnicas. A
Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, juntamente com todas as demais
pastas, continuam com as
obras no local em busca
da excelência do serviço
de gestão de resíduos sólidos no município.
comunicacao@itapira.
sp.gov.br
(19) 3863.0700/
3843.9107
(19) 99813.4051
(Whatsapp)
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Aluna da Fatec Mogi Mirim é selecionada para
intercâmbio virtual
Da Redação
Uma estudante da
Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec)
Mogi Mirim, localizada
na Região de Campinas,
foi selecionada para o
Seeds for the future,
programa de intercâmbio desenvolvido pela
Huawei, multinacional
chinesa da área de tecnologia da informação
e comunicação. A aluna
do curso superior de
tecnologia de Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas (ADS) Larissa Nunes está entre os

80 estudantes brasileiros selecionados. Por
causa da pandemia, o
programa tem sido realizado de forma remota
desde 2020.
Durante oito dias,
os estudantes se aprofundam na história e
na evolução tecnológica
da Huawei; recebem
treinamentos em tecnologias-chave, incluindo
5G, nuvem, computação
e inteligência artificial; e
têm a oportunidade de
ouvir os especialistas da
empresa que compartilharão suas perspectivas
sobre uma ampla gama

de tópicos, desde segurança cibernética até
transformação digital.
Além disso, aprendem
como trabalhar em um
ambiente multicultural
e compreender o modelo
de liderança estratégica.
Para o processo de
seleção, Larissa teve
que gravar um vídeo
em inglês apresentando
sua formação e qualificações. ADS é o segundo
curso superior que ela
faz na Fatec Mogi Mirim
– já é formada em Projetos Mecânicos. No momento, ela faz estágio na
área de desenvolvimen-

to de softwares.
“É uma oportunidade de conhecer as
tecnologias e a cultura
de uma empresa incrível”, comemora Larissa. “Ainda que virtualmente, também vamos
conhecer um pouco da
cultura da China, que
é um país que está investindo demais em tecnologia.”
Em 2020, foi Luiz
de Oliveira, também
do curso de ADS, quem
participou do Seeds for
the future. “Um programa que sem sombra
de dúvida me trouxe

uma experiência incrível”, declara Luiz em
sua página no Linkedin.
“Essa classificação pelo
segundo ano consecuti-
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vo mostra a qualidade
da educação que oferecemos”, diz o diretor
da Fatec Mogi Mirim,
André Giraldi.

Agência de Mogi Mirim celebra os 36 anos da
Sicredi União PR/SP

Da Redação

anos da Sicredi União
PR/SP, colaboradores
Na tarde de sex- da agência de Mogi
ta-feira (24), véspera M i r i m , c i d a d e d a
do aniversário de 36 r e g i ã o C e n t r o L e s t e

Paulista, receberam as
visitas de Maria Helena Scudeler de Barros,
secretaria de Relações
Institucionais da Pre-

feitura, e de José Luiz
Ferreira, o Zé da Pentagon, presidente da
Associação Comercial
e Industrial de Mogi
Mirim (Acimm).
Ambos foram recepcionados por Sussan
Paola Benitez Ayala,
gerente local da agência, que comemorou a
data, bem como a visita de importantes parceiros da instituição
financeira cooperativa
no município.
“Ficamos muito felizes com a presença
da Maria Helena e do
José Luiz no dia de celebração dos 36 anos da
Sicredi União PR/SP e
por estarem comemorando conosco também
o prêmio de segunda
melhor cooperativa
para se trabalhar pela
Great Place To Work
(GPTW), motivo de
muito orgulho para

nós colaboradore s”,
festejou Sussan.
A Sicredi União PR/
SP é a maior cooperativa do Sistema Sicredi, com mais de 250
mil associados e 111
agências instaladas no
Norte e Noroeste do
Paraná e no Centro e
Centro Leste Paulista.
São cerca de 1.500 colaboradores.
A trajetória teve início em 1985, quando
25 associados fundaram a Cooperativa de
Crédito Rural de Maringá (Credimar). Treze
anos depois, em 1998,
a Credimar aderiu ao
sistema Sicredi e passou a ser denominada
Sicredi Maringá.
Outro passo importante foi a cooperativa
ter se tornado de livre
admissão, a segunda
do Paraná. Isso significou atender pes-

soas físicas e jurídicas
de qualquer área. Em
2009, a fusão com as
cooperativas Sicredi
Vale do Bandeirante,
de Astorga, e Sicredi
Norte do Paraná, de
Cornélio Procópio, fez
surgir a Sicredi União
PR.
Quatro anos depois,
em 2013, com a fusão
com a Sicredi Integradas Centro-Leste Paulista, com sede em Limeira, surgiu a Sicredi
União PR/SP, que é a
denominação atual.
Mais que números, a
Sicredi União trabalha
em prol do desenvolvimento dos associados
e das comunidades em
que está inserida. Na
instituição, os associados são incentivados a
participar das decisões
e do planejamento, por
meio de assembleias e
reuniões.

Corpo de Bombeiros e Renovias promovem
simulação de acidente de trânsito
De Mogi Mirim
A preservação da vida.
Esse foi o objetivo do
programa de abertura
da “Semana da Inclusão
e Trânsito: Nós Somos
Mobilidade”, iniciada
nesta segunda-feira (20).
Organizada no Espaço
Cidadão, a ação contou
com a participação dos
bombeiros da Secretaria
de Segurança Pública e a
equipe da Renovias. Com

direito a um veículo e figurantes como vítimas do
acidente, monitoradas
pelas equipes de socorro nos atendimentos de
urgência e emergência,
o atendimento mostrou,
na prática, a qualificação
dos profissionais envolvidos em situações
de risco e todo o aparato
disponibilizados pelas
forças de segurança municipais para as ocorrências de gravidade.

A dinâmica do simulado tinha como referência o acidente ocorrido
num veículo modelo Fiat
Uno. Em seu interior,
as vítimas não tinham
condições de sair do carro.
A partir daí, todo o
protocolo de atendimento foi colocado em
prática na simulação
real, com a chegada de
equipes e ambulâncias
atuando na segurança

da área. Os bombeiros,
utilizando a estrutura necessária, seja de
caminhões, material e
vestimentas atuavam
em conjunto com os funcionários da Renovias no
socorro às vítimas.
Na ocasião, cada vítima recebia a amparo de
equipamentos seguindo
uma classificação que
sinalizava o potencial de
risco à vida, estabelecido
no protocolo de classifi-

cação do Sistema Único
de Saúde (SUS), atendidos de maneira correta.
“Eu achei excelente,
pois permite aperfeiçoar
o serviço, e mostra à
população a estrutura das equipes envolvidas, que estão prontas
para atender”, destacou
o Prefeito Paulo Silva
que presenciou toda a
simulação acompanhado
pelos vereadores Dirceu
Paulino e Luzia Cris-

tina Cortes Nogueira,
os secretários de Segurança Pública Luiz Carlos Pinto, de Mobilidade
Urbana, Paulo Roberto
Tristão, de Relações Institucionais Maria Helena S. de Barros e de Assistência Social Cristina
Puls. A programação da
Semana de Inclusão e
Mobilidade prossegue
no decorrer da semana
e será encerrada na sexta-feira (24).

MUNICÍPIO TERÁ VACINAÇÃO DE 1ª, 2ª e 3ª
DOSES DURANTE A SEMANA
A partir desta segunda-feira (27) até a sexta-feira (1º), a Prefeitura
irá imunizar à população
com a 1ª, 2ª e 3ª doses
da vacina contra a Covid.

deste público-alvo será
no Centro de Especialidades Médicas (CEM),
na terça-feira (28), das
16h às 19h.

disponível em http://
www.mogimirim.sp.gov.
br/covid, também deverá ser apresentada
preenchida.

dim Paulista, Aterrado poderá receber a 2ª dose
e Antônio Albejante, de a partir desta segunsegunda-feira (27) até da-feira (27).
quarta-feira (29), terá o
horário de atendimento
--- 3ª DOSE
estendido até às 19h.
A dose adicional é
Para receber a 1ª
-- 2ª DOSE
destinada aos idosos
- DIA D 1ª DOSE
dose, a pessoa deverá
Todas as Unidades
A t e n ç ã o : o p r a z o maiores de 70 anos e
A dose inicial é desti- apresentar RG, CPF, Básicas de Saúde (UBSs) para receber a 2ª dose com mais de seis meses
nada a todas as pessoas comprovante de residên- aplicarão a 2ª dose, de da vacina da Pfizer di- da 2ª dose. As pessoas
com idade igual ou supe- cia, além de realizar o segunda a sexta-feira, minuiu para 8 semanas com idade acima de 18
rior a 18 anos que ainda pré-cadastro no site das 13h às 16h00.
(56 dias). Com isso, a anos e com mais de 28
não tomaram nenhuma www.vacinaja.sp.gov.
pessoa que tomou a 1ª dias da 2ª dose, desde
vacina. A imunização br. A ficha do Vacivida,
Já as UBSs do Jar- dose até o dia 07/08 que com alto grau de

imunossupressão, também recebem a dose
adicional.
- DOCUMENTAÇÃO
Na vacinação de 2ª e
3ª doses é obrigatória a
apresentação do RG, CPF
e comprovante da vacina
anterior. Para os pacientes com alto grau de imunossupressão também
deverá ser acrescentado
o relatório médico.
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Prefeitura recebe manifestações de interesse
para aulas da escola das Artes por formulário

mês com 100 novos
títulos, já disponíveis
O acervo da Bibliote- aos leitores interessaca Municipal José Ma- dos. Os livros foram
ria Homem de Montes doados pelo Sistema
passou a contar esse Estadual de BiblioteDe Holambra

Os títulos foram selecionados com foco na
produção literária brasileira contemporânea
e fazem parte de uma
lista de vencedores e
finalistas de grandes
concursos nacionais.
E n t r e
e l e s ,
“Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis”
e “Redemoinho em
Dia Quente”, de Jarid
Arraes, “Nada Digo
de Ti, Que em Ti Não
Veja”, de Eliana Alves
Cruz, e a história em
quadrinhos voltada ao
público adulto “Angola Janga”, de Marcelo D’Salete, vencedor
do prêmio Jabuti em
cas Públicas (SisEB) 2 0 1 8 . N a l i t e r a t u r a
através do Programa infantil se destacam
de Apoio à Atualização “E Foi Assim Que Eu e
e Renovação de Acervo a Escuridão Ficamos
do Sistema Estadual de Amigas” e “Amoras”,
Bibliotecas Públicas. de Emicida, além de

três novas publicações
da consagrada escritora infantojuvenil Ruth
Rocha.
O objetivo do programa é contribuir
com o desenvolvimento e implementação de
programas, projetos e
ações que incentivem
e promovam a leitura,
colaborando com a atualização dos acervos
públicos.
“Apenas 50 bibliotecas públicas em todo
o Estado de São Paulo receberam esse kit
de livros a partir de
seleção criteriosa que
avaliou os serviços e
programas prestados
à comunidade local
e a participação da
equipe da biblioteca
nas ações de formação
presenciais e/ou virtuais do SisEB”, explicou
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a diretora municipal
de Turismo e Cultura,
Alessandra Caratti.
“Nossa biblioteca é um
centro de cultura e lazer que sempre procura
propor novidades e
agregar conhecimentos”.
Com um acervo de
mais de 17 mil títulos,
a Biblioteca Municipal
José Maria Homem
de Montes fica na Rua
Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores,
e funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h
às 17h. Informações
e consulta de títulos
podem ser realizadas
através do telefone
(19) 3802-4423, pelo
e-mail biblioteca.holambra@gmail.com ou
pelo Facebook (Biblioteca Municipal de
Holambra).

Sessão de cinema drive-in teve boa adesão e
excelente avaliação dos organizadores
De Itapira
As quatro sessões
de cinema drive-in
realizadas nos dias 16
e 17 no Recinto Agropecuário atraíram
bom público e tiveram

avaliação positiva pela
Secretaria de Cultura
e Turismo. “Foi um
evento muito bom e os
ingressos para algumas
sessões foram esgotados muito tempo antes
da exibição e todos

que participaram nos
deram um feedback
muito positivo”, disse
o Secretário de Cultura
e Turismo César Ricardo Lupinacci.
Somando as quatro sessões foram 257

veículos contabilizados com mais de uma
pessoa em cada. Os
filmes exibidos foram
“De Pernas pro Ar 3” e
“O Rei Leão” na quinta e “Toy Story 4” e
“Aquaman” na sex-

ta-feira.
O Cine Autorama é
um projeto de cinema
drive-in itinerante da
Brazucah Produções
foi viabilizado através
da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com

patrocínio de Ticket,
apoio Edenred, Movie
Reading e Secretaria
de Cultura e Turismo
de Itapira, e realização
Brazucah Produções e
Ministério do Turismo, Governo Federal.

Grupo ‘Como Vai Você?’ comemora cinco anos
De Itapira
O grupo ‘Como
Vai Você?’, de apoio
a servidores municipais que perderam
algum ente querido,
comemorou cinco anos
no último dia 8 de
agosto. Para marcar a
data, alguns membros
fizeram uma confraternização singela no
início desse mês de
setembro.
Com a coordenação
da assistente social
Michelle Cruz, do Departamento de Pessoal

da Prefeitura, o grupo ‘Como Vai Você?’
surgiu em 8 de agosto
de 2016 com o intuito
de prestar apoio às
mães que são servidoras municipais que
perderam seus filhos.
Ao longo do tempo a
proposta foi ampliada
e passou a atender
mulheres que perderam alguém e também os familiares de
algum servidor público que tenha falecido.
Conforme destaca
Michelle, não se trata
de atendimento psi-

cológico, mas uma ajuda mútua entre os participantes. “Comemorar cinco anos desse
grupo é uma verdadeira conquista para
nós. É um grupo que
surgiu na dor e hoje
caminha junto. Todos
sofreram algum tipo
de perda, mas através
dessa ajuda mútua e
com o apoio de toda
nossa administração
seguimos”, explicou.
Tradicionalmente
os encontros são realizados todos os últimos sábados do mês

d as 8h30 às 10h30,
na sala de reuniões
da Prefeitura. Mesmo
durante a pandemia os
encontros não foram
cancelados e aconteceram de modo online.
Além ‘Como Vai
Você?’, o setor de
Serviço Social do Departamento de Pessoal conta com outros
serviços voltados à
servidores. O atendimento social ocorre
nas segundas-feiras
no período da tarde e
de terça a sexta-feira
no período da manhã

em sala própria na
Prefeitura. O contato também pode ser
feito pelo telefone
(19) 3843.9130 ou
99625.3824. “Quem

precisar de algum tipo
de apoio social pode
entrar em contato conosco para direcionamento e apoio”, completou Michelle.

De Mogi Guaçu

o intuito de oferecer a
crianças com deficiência
do território nacional a
experiência de vivenciar
algumas das modalidades paralímpicas e
propiciar a inclusão social por meio do esporte.
A primeira edição do
Festival na cidade foi em
2019, quando mais de
200 crianças e adolescentes foram atendidas.
Fruto da parceria entre a
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer e o Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), Mogi Guaçu foi

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer confirmou que Mogi
Guaçu irá sediar o Festival Paralímpico Loterias
Caixa 2021, que será
realizado em dezembro
desse ano. O Comitê
Paralímpico Brasileiro
realiza, desde 2018, em
comemoração ao Dia
do Atleta Paralímpico, o
Festival Paralímpico, um
dos eventos mais importantes do Brasil e o único
da América Latina com
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novamente contemplada
e realizará, pela segunda vez, esse evento de
abrangência nacional.
A cidade apresentou candidatura no mês
de julho e o resultado
saiu no dia 25 de agosto, divulgado no site do
CPB, confirmando que
Mogi Guaçu receberá
novamente essa ação
esportiva. Os profissionais envolvidos no Festival Paralímpico, em sua
grande maioria, estão
inseridos no contexto
escolar paralímpico e

percebem a importância
desta ação para inclusão
social dos alunos com
deficiência.
Proporcionar aos participantes a inclusão, a
vivência e a experiência
nos esportes paralímpicos e aproximar a criança com deficiência do
esporte paralímpico são
alguns dos objetivos do
evento. Serão atendidos
crianças e adolescentes
entre 8 e 17 anos.
O evento está programado para acontecer
no dia 4 de dezembro,

sábado, das 8h às 12h,
nas dependências do
Sesi. Todos os participantes poderão vivenciar três modalidades
paralímpicas em formato
de festival e rodízio, onde
todos os participantes
passarão por todas as
modalidades.
“Nós estamos muito
animados em receber o
Festival Paralímpico e
já definimos as modalidades, que é o atletismo
paralímpico, o vôlei sentado e o basquete em cadeira de rodas. Já temos

um trabalho de inclusão
muito bom com a equipe
de atletismo e queremos
ampliar para outras modalidades”, comentou o
secretário municipal de
Esporte e Lazer, Raphael
de Godoy Locatelli.
Ele ressaltou que
a meta é tornar Mogi
Guaçu referência na inclusão social por meio
do paradesporto. “Quero
que a grande marca desta
gestão seja a inclusão
para um trabalho contínuo no paradesporto”,
ressaltou.

Sicredi União PR/SP escolhe Mogi Guaçu e
Limeira para lançar Conecta Empresas
Da Redação

ocorrem nesta terça-feira
(28), em Mogi Guaçu, e
na quarta (29), em Limeira, sempre às 18h.
A proposta visa construir ‘pontes’ e intensificar relacionamentos mais
duradouros com troca
de informações entre os
membros associados,
oferecendo treinamentos
de negócios, aprendizado
com cases dos membros,
divulgação da sua marca
e principalmente gerar
networking entre os as-

Mogi Guaçu e Limeira,
municípios das regiões
Centro Leste e Centro
Paulista, respectivamente, foram escolhidos
para receber os primeiros
encontros presenciais do
Conecta Empresas, projeto-piloto desenvolvido
pela Sicredi União PR/
SP e que objetiva gerar
relevância entre os associados do segmento
empresarial. As reuniões

sociados participantes.
Com isso, pretende-se
movimentar a economia local, gerando novos
negócios e sustentabilidade financeira.
Para cada um dos primeiros encontros foram
abertas 20 vagas, já
preenchidas por associados selecionados de cada
uma das agências participantes, mas com expectativa de abertura de novos
grupos em 2022.
Com duração de cerca

de uma hora, as primeiras
reuniões contarão com
a apresentação e objetivos do Conecta Empresas, programadas para
acontecerem uma vez por
mês e presencialmente,
de setembro de 2021 a
fevereiro de 2022. No
fechamento do projeto-piloto, os associados
participantes poderão
expor seus produtos e
serviços durante uma
feira de exposições, a
ser programada em cada

uma das cidades onde a
proposta foi aplicada.
Na próxima semana,
três cidades paranaenses da área de cobertura
da Sicredi União PR/SP
também receberão os
primeiros encontros do
Conecta Empresas: na
terça-feira (5), em Cianorte; na quarta (6), em
Londrina; e na quinta (7),
em Maringá; também às
18h.
Todas as reuniões
agendadas seguirão as

normas de segurança
e prevenção contra a
Covid-19.
SERVIÇO
Data: 28/09 às 18h
Local: Agência Sicredi
Endereço: Praça Antonio Giovani Lanzi, 109
- Vila Pinheiros, Mogi
Guaçu
Data: 29/09 às 18h
Local: Sicredi Centro
Endereço: Rua Tiradentes, 725 - Centro, Limeira

Mais de 4,5 mil pessoas recebem 2ª dose da
vacina no sábado, 25 de setembro
estimular as pessoas a
completarem o esquema
vacinal
Com a imunização
do último final de semana, mais de 191.023 mil
doses da vacina contra a
Covid-19 já foram aplicadas em Mogi Guaçu desde
o início da campanha,
no final de janeiro desse

ano. São 116.576 imunizados com a primeira dose,
70.089 pessoas com as
duas, 3.964 com o imunizante de dose única e 394
doses adicionais.
“Devido ao comprometimento de todos, esta
ação foi realizada com
grande sucesso e, assim,
demos mais um passo

com a imunização da segunda dose da vacina
contra a Covid-19. Ao final
desta etapa alcançamos
uma marca importante e
que reforça o permanente
avanço da campanha em
Mogi Guaçu”, destacou a
enfermeira da Secretaria
de Saúde, Luciana Leinatti.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Valores em R$

%

175.120.702,42

100,00

MONTANTE

82.960.705,35

47,37

LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)

94.565.179,31

54,00

LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)

89.836.920,34

51,30

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

EXCESSO A REGULARIZAR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO

0,00

0,00

175.120.702,42

0,00

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Secretária de FInanças

MICHELE ADELE FERREIRA PASSOS
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Todo o público-alvo,
incluindo as pessoas com
idade igual ou superior
a 45 anos, foi convocado
individualmente pela Secretaria de Saúde ao longo
da semana passada, sendo
necessário o cidadão levar
o comprovante da 1ª dose
para garantir a vacina.
O objetivo da pasta foi

SALDO DEVEDOR
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)

51.449.899,13

29,38

210.144.842,90

120,00

0,00

0,00

EXCESSO A REGULARIZAR
CONCESSÕES DE GARANTIA
MONTANTE
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)

0,00

0,00

38.526.554,53

22,00

0,00

0,00

EXCESSO A REGULARIZAR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)
REALIZADAS NO PERÍODO
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)

0,00

0,00

28.019.312,39

16,00

0,00

0,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
SALDO DEVEDOR

Controle Interno

ROSA JUMARA VIEIRA

EXCESSO A REGULARIZAR

LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)

0,00

0,00

12.258.449,17

7,00

0,00

0,00

EXCESSO A REGULARIZAR
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SANDRA REGINA OTTE

ROSA JUMARA VIEIRA

MICHELE ADELE FERREIRA PASSOS

Contadora

Controle Interno

Secretária de FInanças

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 118,35”

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Contadora

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 102,57”

SANDRA REGINA OTTE

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do
Tribunal de Contas.

5.854.279,18
6.525.282,89
6.570.885,83
6.560.967,29
6.439.614,64
6.413.924,48

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

6.107.308,25
10.700.742,72
7.142.092,75
6.726.842,46
6.592.219,03
TOTAL LÍQUIDO ( I - II )

Nota Explicativa:

82.960.705,35
7.326.545,83

14.964.397,50
1.185.484,98
1.177.451,90
1.777.619,06
1.741.280,18
1.155.586,52
1.149.364,55
1.153.172,71
1.135.021,72
1.105.032,32
1.144.880,82
1.091.290,48
1.148.212,26
SUBTOTAL ( II )

TOTAL

14.964.397,50
1.185.484,98

08/2021
07/2021

1.177.451,90
1.777.619,06

06/2021
05/2021

1.741.280,18
1.155.586,52

04/2021
03/2021

1.149.364,55
1.153.172,71

02/2021
01/2021

1.135.021,72
1.105.032,32
1.144.880,82
1.091.290,48
1.148.212,26

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

12/2020
11/2020
10/2020
09/2020
ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

97.925.102,85
8.512.030,81
7.031.731,08
8.302.901,95
8.312.166,01
7.716.553,81
7.588.979,19
7.567.097,19
7.242.329,97
11.805.775,04
8.286.973,57
7.818.132,94
7.740.431,29
SUBTOTAL ( I )

53.689,02
5.103,84

155.335,33
154.202,93

4.803,68
4.499,47

155.843,27
159.886,21

4.478,96
4.484,09

172.909,45
177.558,07

4.827,59
4.550,74

177.544,82
223.423,52

4.569,18
4.041,82

299.614,83
301.478,67

3.955,92
4.174,71

269.103,58

4.199,02
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS

7.276.932,82

15.005.382,65
1.188.556,20
1.180.469,83
1.780.636,99
1.744.527,95
1.159.051,35
1.152.829,38
1.156.759,54
1.138.608,55
1.108.887,18
1.148.599,28
1.094.767,31
1.151.689,09

1.793.470,48

579.405,12

INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS

530.971,54
558.341,76
549.233,85
560.934,87
553.482,42
564.827,03
577.955,46
548.655,37
1.062.846,28
609.200,19

2.339.159,07

ENCARGOS SOCIAIS

581.078,93

163.096,20

318.090,98
269.024,81

163.096,20
163.096,20

229.744,74
185.597,31

163.096,20
163.096,20

183.827,22
163.575,93

163.096,20
171.912,21

94.608,19
8.172,88

154.280,19
22.040,04

336.586,21
188.994,62

158.100,46
154.280,19
154.280,19
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

176.761,76
184.174,42
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

TOTAL
08/2021

6.150.876,72
4.701.791,87

07/2021
06/2021

5.419.847,43
5.493.644,51

05/2021
04/2021

5.479.703,08
5.362.264,99

03/2021
02/2021

5.383.766,23
5.164.620,28

01/2021
12/2020

8.971.758,68
5.876.644,43

11/2020
10/2020

5.537.966,46
5.379.729,54

09/2020
ESPECIFICAÇÃO

VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ATIVO

Órgão: Poder Executivo
DESPESAS COM PESSOAL
Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

68.922.614,22

Editais

286.953,91

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no
sábado, 25 de setembro,
novo drive-thru da vacina de 2ª dose contra a
Covid-19 e aplicou 1.255
imunizantes. A ação atendeu exclusivamente as
pessoas que participaram

2.533.854,59

da primeira etapa, ocorrida em 26 de junho. O
atendimento foi feito das
8h às 16h, no estacionamento subterrâneo do
Supermercado Big Bom.
Além disso, outros 3.557
imunizantes foram aplicados nos postos de saúde
do município, totalizando
4.812 doses da vacina.

OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES
(VARIÁVEIS)

De Mogi Guaçu

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

o

- Caderno A |

Mogi Guaçu receberá pela segunda vez o Festival Paralímpico do CPB

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
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Superávit do FUNDEB

SIOPE
SIOPE

Page 1 of 5
Page 1 of 5

23.1- Total das
Despesas custeadas
com FUNDEB Impostos e
Transferências de
Impostos

1.240.653,17

488.211,56

488.211,56

0,00

0,00

0,00

9

-84,66

- Caderno A |

28 de Setembro 2021

23.2- Total das
Despesas custeadas
com FUNDEB Complementação da
União (VAAF + VAAT)

84,66

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS
(EXCETO FUNDEB)

Imprimir
Imprimir
Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
ARTUR NOGUEIRA - SP
ARTUR NOGUEIRA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

24- EDUCAÇÃO INFANTIL

PREVISÃO
RECEITAS
REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS
REALIZADAS
ATUALIZADA(a)
(a)
Até
Bimestre
ATUALIZADA
Até
oo
Bimestre
(b)(b)

1.1Receita
Territorial
1.1ReceitaResultante
Resultantedo
doImposto
Impostosobre
sobreaaPropriedade
Propriedade Predial e Territorial
Urbana
IPTU
Urbana
––
IPTU
1.2ReceitaResultante
Resultantedo
doImposto
Impostosobre
sobreTransmissão
Transmissão Inter Vivos –– ITBI
1.2Receita
ITBI
1.3ReceitaResultante
Resultantedo
doImposto
Impostosobre
sobreServiços
Serviços de
de Qualquer Natureza
1.3Receita
Natureza –– ISS
ISS
1.4ReceitaResultante
Resultantedo
doImposto
Impostode
deRenda
Renda Retido
Retido na
na Fonte – IRRF
1.4Receita
IRRF
RECEITA
DETRANSFERÊNCIAS
TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS
CONSTITUCIONAIS E
E LEGAIS
LEGAIS
2- 2RECEITA
DE
2.1Cota-ParteFPM
FPM
2.1Cota-Parte
2.1.1Parcelareferente
referenteààCF,
CF,art.
art.159,
159,I,I,alínea
alínea bb
2.1.1Parcela
2.1.2Parcelareferente
referenteààCF,
CF,art.
art.159,
159,I,I,alíneas
alíneas dd ee e
e
2.1.2Parcela
2.2Cota-ParteICMS
ICMS
2.2Cota-Parte
2.3Cota-ParteIPI-Exportação
IPI-Exportação
2.3Cota-Parte
2.4- Cota-Parte ITR
2.4- Cota-Parte ITR
2.5- Cota-Parte IPVA
2.5- Cota-Parte IPVA
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
Constitucionais
Constitucionais
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO
5- FUNDEB
VALOR MÍNIMO
SER APLICADO
EM
MDE+ALÉM
VALOR
DESTINADO
AO
- 5% DE A
((2.1.1)
+ (2.2) + (2.3)
+ (2.4)
(2.5)) DO
+ 25%
DE ((1.1)
+ (1.2) + (1.3)
FUNDEB
5% DE ((2.1.1)
+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3)
+ (1.4) +- (2.1.2)+
(2.6)+ (2.7))
+ (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))

32.076.300,00
32.076.300,00

20.374.452,06
20.374.452,06

18.113.100,00
18.113.100,00

11.800.270,16
11.800.270,16

1.850.000,00
1.850.000,00
7.912.600,00
7.912.600,00

1.593.206,18
1.593.206,18
4.498.225,98
4.498.225,98

4.200.600,00
4.200.600,00
74.601.000,00
74.601.000,00

2.482.749,74
2.482.749,74
56.277.280,18
56.277.280,18

36.850.000,00
36.850.000,00
33.950.000,00
33.950.000,00

27.334.336,69
27.334.336,69
25.819.089,20
25.819.089,20

2.900.000,00
2.900.000,00
27.786.000,00
27.786.000,00

1.515.247,49
1.515.247,49
20.248.264,21
20.248.264,21

200.000,00
200.000,00
65.000,00
65.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.677.300,00
106.677.300,00
14.340.200,00
14.340.200,00

153.619,31
153.619,31
6.151,51
6.151,51
8.534.908,46
8.534.908,46
0,00
0,00
0,00
0,00
76.651.732,24
76.651.732,24
10.952.406,54
10.952.406,54

12.329.125,00
12.329.125,00

8.210.526,52
8.210.526,52

PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
Até o Bimestre
(b)
PREVISÃO(a)
RECEITAS
REALIZADAS
ATUALIZADA
(a)
Até o Bimestre
(b)
25.473.235,43
20.600.947,59
25.473.235,43
20.600.947,59
25.473.235,43
20.600.947,59

6.1- FUNDEB
- Impostos e Transferências de Impostos
6.1.1- Principal
6.1.1Principal
6.1.2Rendimento de Aplicação Financeira
6.1.2Rendimento
de Aplicaçãoda
Financeira
6.2FUNDEB
- Complementação
União - VAAF
6.2- FUNDEB
- Complementação da União - VAAF
6.2.1- Principal

25.473.235,43
25.437.350,00
25.437.350,00
35.885,43

20.600.947,59
20.565.062,16
20.565.062,16
35.885,43

35.885,43
0,00
0,00
0,00

35.885,43
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6.2.1Principal
6.2.2Rendimento de Aplicação Financeira
6.3FUNDEB
- Complementação
União - VAAT
6.2.2Rendimento
de Aplicaçãoda
Financeira
6.3.1- Principal
6.3- FUNDEB
- Complementação da União - VAAT
6.3.2Rendimento de Aplicação Financeira
6.3.1Principal
6.3.2- Rendimento
de DAS
Aplicação
Financeira
7- RESULTADO
LÍQUIDO
TRANSFERÊNCIAS
DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1
7-

RECURSOS LÍQUIDO
RECEBIDOS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
E NÃO
UTILIZADOS
RESULTADO
DASEM
TRANSFERÊNCIAS
DO FUNDEB
(6.1.1
– 4)1

0,00
0,00

0,00
0,00

11.097.150,00
0,00

9.612.655,62
0,00

11.097.150,00
VALOR

(SUPERÁVIT)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
(SUPERÁVIT)
8.1- Superávit
do Exercício
8- TOTAL
DOS RECURSOS
DEImediatamente
SUPERÁVIT Anterior

9.612.655,62

VALOR

SIOPE

652.125,50

3.212.976,41

2.830.363,55

2.805.667,35

382.612,86

3.103.473,82

1.960.718,01

1.730.593,56

1.718.921,08

230.124,45

24.2- Pré-escola

2.555.302,22

1.252.258,40

1.099.769,99

1.086.746,27

152.488,41

7.443.037,96

4.600.482,74

3.514.555,47

3.318.211,09

1.085.927,27

13.101.814,00

7.813.459,15

6.344.919,02

6.123.878,44

1.468.540,13

VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS
(FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))

22.413.525,11

28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)

9.612.655,62

29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)

0,00

30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7

0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

0,00

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES COM
SALDO INICIAL
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
(z)
RECURSOS DE IMPOSTOS E DO
FUNDEB

12.800.869,49

VALOR
EXIGIDO (x)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

19.162.933,06

RP
LIQUIDADOS
(aa)

RP PAGOS
(ab)

121.772,19

34.1 - Executadas com Recursos de
Impostos e Transferências de Impostos

187.566,72

0,00

65.794,53

0,00

121.772,19

34.2 - Executadas com Recursos do
FUNDEB - Impostos

5.546,62

0,00

5.546,62

0,00

0,00

34.3 - Executadas com Recursos do
FUNDEB - Complementação da União
(VAAT + VAAF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SIOPE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE

73.810,39

30.219,79

35.4 - PNATE
35.5- Outras Transferências do FNDE

2.812,45

2.812,45

3.802.060,77

2.441.332,10

37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

0,00

0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

0,00

0,00

36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36
+ 37 +38 + 39 )
OUTRAS DESPESAS COM
EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)

(Por Área de Atuação)6

513.234,67

486.729,81

385.299,21

345.944,59

324.901,79

252.016,92

41.2- Pré-escola

1.021.597,60

300.572,37

167.290,08

161.828,02

133.282,29

7.688.217,39

5.387.807,61

2.674.825,61

2.609.028,65

2.712.982,00

42- ENSINO FUNDAMENTAL
43- ENSINO MÉDIO

254.935,20

103.535,31

40.684,65

40.257,31

62.850,66

44- ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.642.615,79

6.389.876,80

3.228.744,93

3.136.015,77

3.161.131,87

2.887.463,80

381.344,27

381.344,27

377.136,46

0,00

10.1.2- Pré-escola

3.256.076,20

3.114.937,32

3.114.937,32

3.062.086,11

0,00

12.688.730,00

8.446.301,87

8.446.301,87

8.333.175,73

0,00

11- OUTRAS
DESPESAS

6.635.230,00

4.614.318,85

4.614.318,85

4.561.462,07

0,00

11.1- Educação
Infantil

4.254.160,00

3.068.549,29

3.068.549,29

3.030.789,88

0,00

11.1.1- Creche

1.999.465,80

2.645.191,68

2.645.191,68

2.611.855,94

0,00

11.1.2- Pré-escola

2.254.694,20

423.357,61

423.357,61

418.933,94

0,00

2.381.070,00

1.545.769,56

1.545.769,56

1.530.672,19

0,00

47.1.3-Transferências às
instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos

25.467.500,00

16.556.902,31

16.556.902,31

16.333.860,37

0,00

47.1.4- Outras Despesas
Correntes

14- Total das Despesas
custeadas com FUNDEB
- Impostos e
Transferências de
Impostos

16.068.606,09

16.068.606,09

15.845.564,15

0,00

0,00

15- Total das Despesas
custeadas com FUNDEB
- Complementação da
União - VAAF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16- Total das Despesas
custeadas com FUNDEB
- Complementação da
União - VAAT

0,00

17- Total das Despesas
custeadas com FUNDEB
- Complementação da
União - VAAT Aplicadas
na Educação Infantil

0,00

47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS
COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
Até o Bimestre
(c)

0,00

0,00

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(e)
(d)
(f)

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g)

49.299.382,79

30.797.193,28

26.167.521,28

25.630.147,62

4.629.672,00

47.1- Despesas Correntes

48.120.932,79

30.709.800,27

26.108.585,19

25.574.136,00

4.601.215,08

47.1.1- Pessoal Ativo

29.686.749,55

18.512.708,90

18.512.708,90

18.241.471,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431.000,00

306.800,00

306.800,00

248.800,00

0,00

18.003.183,24

11.890.291,37

7.289.076,29

7.083.864,07

4.601.215,08

1.178.450,00

87.393,01

58.936,09

56.011,62

28.456,92

47.2.1- Transferências às
instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos

70.000,00

33.200,00

33.200,00

33.200,00

0,00

47.2.2- Outras Despesas Capital

1.108.450,00

54.193,01

25.736,09

22.811,62

28.456,92

47.1.2- Pessoal Inativo

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB (ae)

48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de
2020

SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)

657.672,12

3.199.815,91

49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre
(orçamentário)

20.600.947,59

2.891.694,54

50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre
(orçamentário e restos a pagar)

16.339.406,99

1.305.890,25

51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre
52- (+) Ajustes Positivos ( Retenções e Outros Valores
SIOPE
Extraorçamentários)
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores
Extraorçamentários)
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)

4.919.212,72

4.785.620,20

0,00

Page 5 of
5
0,00

163.913,94

0,00

4.755.298,78

4.785.620,20

1SE

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/9/2021 Hora da Emissão: 11:35:0
2Limites

0,00

0,00

0,00

0,00

mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3Art.

25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos
termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

abertura de crédito adicional.”

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2021/TMP596870422/RRE...

18- Total das Despesas
custeadas com FUNDEB
- Complementação da
União - VAAT Aplicadas
em Despesa de Capital

4

0,00

0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - VALOR EXIGIDO
Constituição Federal2
(i)

0,00

VALOR
APLICADO (j)

0,00
VALOR
CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES
(k)

0,00

(l)

6

11.454.287,24

11.454.287,24

55,60

20 - Percentual de 50% da Complementação
da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação
SIOPE
Infantil

0,00

0,00

0,00

0,00

21- Mínimo de 15% da Complementação da
União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de
Capital

0,00

22- Total da Receita Recebida e não Aplicada
no Exercício

VALOR
PERMITIDO (m)

VALOR NÃO
APLICADO (n)

2.060.094,76

Page 3 of 5

0,00
VALOR NÃO
APLICADO APÓS
AJUSTE (o)

4.532.341,50

0,00

((p)

4.532.341,50

22,00

1.240.653,17

488.211,56

488.211,56

0,00

84,66

-84,66

23.1- Total das
Despesas custeadas
com FUNDEB Impostos e
Transferências de
Impostos

1.240.653,17

488.211,56

488.211,56

0,00

84,66

-84,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS
(EXCETO FUNDEB)
DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

8Controle

da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2021 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

23- Total das Despesas
custeadas com
Superávit do FUNDEB

DOTAÇÃO

inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

% NÃO APLICADO

VALOR DE VALOR NÃO
VALOR DE
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2021/TMP596870422/RRE...
27/09/2021
INDICADOR - Art.25, §
VALOR APLICADO
VALOR
SUPERÁVIT
APLICADO
SUPERÁVIT
VALOR
3º - Lei nº 14.113, de
ATÉ O PRIMEIRO
APLICADO APÓS
PERMITIDO
NO
APLICADO ATÉ O
NÃO
2020 - (Aplicação do
O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE QUE
NO
EXERCÍCIO
PRIMEIRO
APLICADO
Superávit de Exercício
INEGRARÁ O LIMITE QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRIMESTRE
(v)
(u)
CONSTITUCIONAL (t)
Anterior)3
ANTERIOR (q)
(r)
(s)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE
MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS -

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas
classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7Valor

0,00

27/09/2021

cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do
exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

14.420.663,31

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de
2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser
informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5Nos

% APLICADO

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na
Remuneração dos Profissionais da Educação
Básica

23.2- Total das
Despesas custeadas
com FUNDEB Complementação da
União (VAAF + VAAT)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM
EDUCAÇÃO

47.2- Despesas de Capital

11.284.102,08

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(e)
(d)
(f)

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g)

597.961,51

10.1.1- Creche

11.454.287,24

DESPESAS
PAGAS

898.533,88

46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS
COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 +
45)

11.454.287,24

6.096.120,64

1.677.865,60

0,00

13- Total das Despesas
do FUNDEB com
Profissionais da
Educação Básica

DESPESAS
LIQUIDADAS

0,00

8.474.033,94

2.699.463,20

3.439.222,57

INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (SEM
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA) (h)7

DESPESAS
EMPENHADAS

244.760,00

41.1- Creche

3.496.281,59

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) PROCESSADOS (g)

27/09/2021

2.891.694,54

0,00

3.496.281,59

DESPESAS
PAGAS

3.654.788,54

730.061,76

6.143.540,00

DESPESAS
LIQUIDADAS

4.427.213,17

1.600,00

0,00

DESPESAS
DESPESAS
CUSTEADAS COM
EMPENHADAS
RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO
Até o Bimestre(d)
EXERCÍCIO

REALIZADAS Até o
Bimestre (b)

896.332,96

11.772.398,30

INDICADORES DO FUNDEB

ATUALIZADA
(a)

35.3- PNAE

11.942.583,46

12- TOTAL DAS
DESPESAS COM
RECURSOS DO
FUNDEB (10 + 11)

RECEITAS

35.2- PDDE

11.942.583,46

11.2- Ensino
Fundamental

PREVISÃO

APLICAÇÃO FINANCEIRA)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2021/TMP596870422/RRE...
35.1- Salário-Educação
3.452.657,37

18.832.270,00

10.2- Ensino
Fundamental

Page 4 of 5

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO
INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

10.1- Educação
Infantil

SALDO FINAL (ad)=
(z)-(ab)-(ac)

0,00

41- EDUCAÇÃO INFANTIL

10- PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

RP
CANCELADOS
(ac)

16,70

71.341,15

21.253.073,09

DESPESAS
DESPESAS COM
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2021/TMP596870422/RRE...
27/09/2021
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS
RECURSOS DO
DOTAÇÃO
EMPENHADAS
A PAGAR NÃO
FUNDEB (Por Área de ATUALIZADA (c)
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2021/TMP596870422/RRE...
27/09/2021
Até o Bimestre
PROCESSADOS (g)
Até o Bimestre (f)
Até o Bimestre (d)
Atuação)6
(e)

12.800.869,49

0,00

163.913,94

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)

% APLICADO (y)

193.113,34

Page 2 of 5

8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios

VALOR
APLICADO (w)

34- RESTOS A PAGAR DE
DESPESAS COM MDE

488.211,56
652.125,50
163.913,94
488.211,56

8.2SuperávitdoResidual
deImediatamente
Outros Exercícios
8.1Superávit
Exercício
Anterior

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g)

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d)
(f)
(e)

FUNDEB
FUNDEB
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
6- RECEITAS
RECEBIDAS
DO
FUNDEB
6.1- FUNDEB
- Impostos
e Transferências
de Impostos

DESPESAS
PAGAS

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

RECEITA
(Arts. 212
212 ee 212-A
212-Ada
daConstituição
ConstituiçãoFederal)
Federal)
RECEITARESULTANTE
RESULTANTE DE
DE IMPOSTOS
IMPOSTOS (Arts.

1- 1RECEITA
DE
RECEITA
DEIMPOSTOS
IMPOSTOS

DESPESAS
LIQUIDADAS

5.658.776,04

26- TOTAL DAS DESPESAS COM
AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)

1,00
R$R$
1,00

RECEITA
RECEITARESULTANTE
RESULTANTE DE
DE IMPOSTOS
IMPOSTOS

DESPESAS
EMPENHADAS

24.1- Creche
25- ENSINO FUNDAMENTAL

Período
4º Bimestre/2021
Bimestre/2021
Período de
de Referência:
Referência: 4º
RREO
- ANEXO
RREO
- ANEXO8 8(LDB,
(LDB,art.
art.72)
72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE
DOTAÇÃO
MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS ATUALIZADA
EXCETO FUNDEB (Por Área de
(c)
Atuação)6

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 757,44”

28 de Setembro 2021

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - REVOGAÇÃO
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico aos interessados a REVOGAÇÃO
da licitação acima citada que tem por objeto a aquisição de 1026 m³ (um mil e vinte e seis metros cúbicos) de areia fina branca e lavada para playgrounds das unidades escolares e quadra de areia. Data
revogação: 29/07/2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

- Caderno A |

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 062/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados
que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS
MÉDICO/HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ELETRODOMÉSTICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE ESPAÇO MÃE E FILHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DESTE EDITAL –
CONVÊNIO ESTADUAL. Data da Realização 15/10/2021 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, 27 de setembro de 2021.

PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2021

ANGELA PULZ DELGADO

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 016/2021 (Contratação de empresa para serviços de recargas em extintores de incêndio,
conforme termo de referência (Anexo I). Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. LUCAS SIA RISSATO
– Prefeito Municipal.

Secretária Municipal de Saúde

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s),
decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
CONTRATO Nº 124/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5545-3/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): WARLEY CLÍMACO
PEREIRA 34430481881 - ME. Objeto: Aquisição de gramdes de bueiro e reforma de beiro. Vigência:
60 (sessenta) dias. Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Dotação orçamentária: 18704.02.15.451.0003.2.046.339039.01.1100000;
182-04.02.15.451.0003.2.046.339030.01.1100000.
Data de assinatura: 10/09/2021. Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal
CONTRATO Nº 125/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5096-7/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): OLANDINI INTERMEDIAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA - ME. Objeto: Locação residencial do imóvel situado à Rua Johannes Theodorus
de Wit, nº 401, Jd. Planalto III, com a finalidade exclusiva de alocação de família em situação de
vulnerabilidade social. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos
reais). Dotação orçamentária: 570-07.01.08.244.0014.2.016.339039.01.5100000. Data de assinatura:
13/09/2021. Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 126/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5025-6/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DROGARIA
NOVA ESPERANÇA EIRELI. Objeto: Fornecimento de insumo para tratamento de diabetes mellitus
em cumprimento de decisão judicial exarada nos processos de nº 1002355-15.2017.8.26.0666
e nº 1000342-09.2018.8.26.0666. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 2.142,40
(dois mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Dotação orçamentária: 46406.05.10.301.0040.2.083.339091.01.3100000. Data de assinatura: 16/09/2021. Artur Nogueira, 27 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 127/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5308-6/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA. Objeto: Fornecimento de medicamentos em cumprimento de vários mandados judiciais.
Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 21.235,68 (vinte e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e
sessenta e oito centavos). Dotação orçamentária: 459-06.05.10.301.0040.2.083.339032.01.3100000.
Data de assinatura: 16/09/2021. Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal
CONTRATO Nº 128/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5374-8/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DROGAL FARMACÊUTICA
LTDA. Objeto: Fornecimento de medicamentos em cumprimento de vários mandados judiciais.
Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 21.235,68 (vinte e um mil e duzentos e trinta e cinco reais
e sessenta e oito centavos). Dotação orçamentária: 456-06.05.10.301.0040.2.339030.01.3100000.
Data de assinatura: 17/09/2021. Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal
CONTRATO Nº 129/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5374-8/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DROGARIA NOVA
ESPERANÇA EIRELI. Objeto: Fornecimento de medicamentos em cumprimento de vários mandados
judiciais. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 21.235,68 (vinte e um mil e duzentos e trinta e cinco
reais e sessenta e oito centavos). Dotação orçamentária: 456-06.05.10.301.0040.2.339030.01.3100000.
Data de assinatura: 17/09/2021. Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal
CONTRATO Nº 130/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 – PROC ADM Nº 820/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): TINPAVI INDUSTRIA
E COMERCIO DE TINTAS EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para implementação
do Projeto de OBRAS DE MOBILIDADE URBANA FASE II DA AGEMCAMP, para execução de sinalização
semafórica. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 42.648,00 (quarenta e dois mil e seiscentos
e quarenta e oito reais). Dotação orçamentária: 967-20.02.04.452.0030.1.042.449051.02.1000030;
917-20.02.04.452.00301.013.449052.01.4500000. Data de assinatura: 21/09/2021. Artur Nogueira,
27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 131/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 – PROC ADM Nº 820/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): NEWTESC TECNOLOGIA
E COMÉRCIO EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para implementação do Projeto
de OBRAS DE MOBILIDADE URBANA FASE II DA AGEMCAMP, para execução de sinalização semafórica.
Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 293.979,00 (duzentos e noventa e três mil e novecentos e
setenta e nove reais). Dotação orçamentária: 967-20.02.04.452.0030.1.042.449051.02.1000030; 91720.02.04.452.00301.013.449052.01.4500000. Data de assinatura: 21/09/2021. Artur Nogueira, 27 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 132/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5557-8/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): LUCIANA
CRISTINA DUBBERN MACHADO - ME. Objeto: Aquisição com instalação de equipamento de
segurança (câmera e demais periféricos) a ser instalado em local predeterminado pela Secretaria
Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$
8.388,20 (oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Dotação orçamentária: 88020.01.06.181.0003.2.032.339039.01.1100000;
897-20.01.06.181.0030.1.013.449052.01.1100000;
877-20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000. Data de assinatura: 21/09/2021. Artur Nogueira,
27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 133/2021 – EMERGENCIAL – PROC ADM Nº 5969-5/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): PROJEL INSTALAÇÕES
ELETRICA EIRELI. Objeto: Contratação emergencial de empresa de engenharia elétrica especializada
na prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município. Vigência:
180 (cento e oitenta) dias. Valor total: R$ 279.480,00 (duzentos e setenta e nove mil e quatrocentos
e oitenta reais). Dotação orçamentária: 776-14.01.25.752.0021.2.081.339039.01.1100000. Data de
assinatura: 23/09/2021. Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 284,04”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 058/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados
que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR CORTADOR
DE GRAMA, QUE SERÁ USADO PARA ROÇAR OS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.
Data da Realização 15/10/2021 às 14h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.
sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 27 de setembro de 2021.
CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES
Secretário de Esportes e Lazer
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”
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Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO SUSPENSA – P.E. 059/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi suspensa nessa
data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto, a aquisição de Projetores
Interativos multimídia de ultra e curta distância, com instalação inclusa. Artur Nogueira, 27 de
setembro de 2021. ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 017/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico
n° 017/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para implementação do Projeto
de OBRAS DE MOBILIDADE URBANA FASE II DA AGEMCAMP, conforme termo de referencia, tendo
como detentora do contrato a empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
- CNPJ n° 17.592.525/0001-66 no valor total de R$ 42.648,00 (Quarenta e dois mil, seiscentos e
quarenta e oito reais), NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ n° 23.806.552/000197 no valor total de R$ 293.979,00 (Duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e nove
reais). Artur Nogueira, 20 de Setembro de 2021. RODRIGO S. DOS S. PORTELLO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 017/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico
n° 017/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para implementação do Projeto
de OBRAS DE MOBILIDADE URBANA FASE II DA AGEMCAMP, conforme termo de referencia, tendo
como detentora do contrato a empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
- CNPJ n° 17.592.525/0001-66 no valor total de R$ 42.648,00 (Quarenta e dois mil, seiscentos e
quarenta e oito reais), NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ n° 23.806.552/000197 no valor total de R$ 293.979,00 (Duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e nove
reais). Artur Nogueira, 20 de Setembro de 2021. ADHEMAR DA SILVA BARROS - Diretor Municipal de
Transito - Autoridade Competente - DECRETO Nº 132/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 046/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico
n° 046/2021, cujo objeto é o Registro de preços para futura aquisição de gás de cozinha GLP a Granel,
P13 e P45, vasilhames em comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência,
anexo I deste edital, tendo como detentora da Ata as empresas: GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 02.430.968/0001-83 no valor total de R$ 82.902,00 (Oitenta e dois
mil, novecentos e dois reais); AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GAS LTDA –
CNPJ: 74.261.652/0001-16 no valor total de R$ 238.740,00 (Duzentos e trinta e oito mil, setecentos e
quarenta reais). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 046/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico
n° 046/2021, cujo objeto é o Registro de preços para futura aquisição de gás de cozinha GLP a Granel,
P13 e P45, vasilhames em comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência,
anexo I deste edital, tendo como detentora da Ata as empresas: GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 02.430.968/0001-83 no valor total de R$ 82.902,00 (Oitenta e dois mil,
novecentos e dois reais); AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GAS LTDA – CNPJ:
74.261.652/0001-16 no valor total de R$ 238.740,00 (Duzentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta
reais). Artur Nogueira, 20 de setembro de 2021. GLAUCI DE SOUZA BARBOSA - Secretária Municipal
de Administração; AMARILDO BOER - Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
RENATO FERNANDO CARLINI - Secretário Municipal de Cultura e Turismo; ROBERTO JOSÉ DAHER
- Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil); FERNANDO ARRIVABENE - Secretário
Municipal de Obras e Engenharia; DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO - Secretária
Municipal de Educação; CAIO VINÍCIUS RODRIGUES GOMES - Secretário Municipal de Esportes e
Lazer; TAMIRIS REGINA ARTUZI LIBANORI - Secretária Municipal de Meio Ambiente - Autoridades
Competentes - DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 86,79”

28 de Setembro 2021

- Caderno A |
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ACOMPANHE
SEMANALMENTE ESTÁ
PÁGINA DE ENTRETENIMENTO
DO MUNDO DOS FAMOSOS
NOS JORNAIS DO GRUPO O
REGIONAL

28 de Setembro 2021

- Caderno A |

12

