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Prefeitura e FAAGROH desenvolvem projeto voltado à
implantação de composteiras em escolas municipais de Holambra

Estado libera R$ 3,1 milhões para Casas da Juventude
na Região de Campinas; Quatro Municípios serão
contemplados com espaços voltados ao público jovem
O Governo do Estado autorizou, na manhã desta sexta-feira
(17/9), a instalação de quatro
Casas da Juventude na região
de Campinas. As unidades serão erguidas nos municípios de
Arthur Nogueira, Cosmópolis,
Monte Mor e Saltinho. O anúncio foi feito durante passagem
do Governador João Doria pela
região. “Liberamos mais R$ 3,1
milhões para as quatro unidades que anunciamos aqui hoje.
Exatamente para promover o
empreendedorismo entre os jo-

vens da Região Metropolitana de
Campinas”, afirmou Doria.
Para a instalação das unidades, cada município será contemplado com convênio de R$ 790
mil, totalizando um investimento
de R$ 3,1 milhões. “Alegria em
anunciar mais essa conquista
para a Região de Campinas. Essas
unidades trarão mais chances de
negócios, emprego e mercado
para nossa juventude”, afirmou
o Secretário Marco Vinholi.
A Casa da Juventude contará
com espaços multiuso de apoio ao

público jovem que está iniciando
a vida profissional. Os ambientes
terão ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca
de oportunidades de emprego e
renda, e área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de
novos projetos e negócios. Vale
lembrar que, obrigatoriamente,
os municípios devem possuir um
Conselho Municipal da Juventude e ter população inferior a 150
mil habitantes para se tornarem
aptos a receberem unidades da
Casa da Juventude.
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Polo de
Transformação
e Inovação
Digital lança
plataforma
“DelivryTo
Jaguariúna” no
dia 21 no Teatro
Municipal

Inscrições
abertas para
o programa
“Bolsa
Empreendedor”
em Mogi
Mirim

Secretaria de
Saúde realiza
testagem de
Covid-19
nos
comerciantes
de Amparo

O Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas
Paulistas, em parceria
com as secretarias de desenvolvimento econômico e social e de turismo
e cultura da Prefeitura
de Jaguariúna, lança
no próximo dia 21 de
setembro o “DeliveryTo
Jaguariúna”, plataforma
de comércio eletrônico
local. O evento de lançamento será realizado
no Teatro Municipal
Dona Zenaide, a partir
das 19h.
Página 7.

A fim de auxiliar os
empreendedores informais no enfrentamento
das consequências econômicas provocadas pela
Covid-19, o governo estadual em parceria com
a Prefeitura lançou o
programa “Bolsa Empreendedor”. A ação social
irá conceder qualificação
empreendedora com carga horária de 20 horas,
além de formalização
do inscrito como MEI
(Microempreendedor
Individual) com bolsa-auxílio de R$ 1.000, dividido em duas parcelas
de R$ 500.

Durante toda a semana passada, a Secretaria de
Saúde está realizando a testagem de Covid-19 nos comerciantes e trabalhadores de
Amparo. Essa ação faz parte
do programa Retorno Seguro, e tem como objetivo garantir a segurança e a saúde
de toda a população durante
a retomada da economia. Todos os comércios e empresas
que participaram do programa Retorno Seguro foram
convocados via e-mail para
uma nova testagem, dessa
vez com uma porcentagem
reduzida dos trabalhadores
de cada estabelecimento.
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Trabalho
desenvolvido
pelo CREM de
Itapira chama
a atenção de
Mogi Mirim
e de Águas de
Lindóia

A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e a
Faculdade de Agronegócios
de Holambra (FAAGROH),
do Grupo UniEduk, estão
realizando conjuntamente
projeto piloto para estudar
a viabilidade de implantação de composteiras nas
escolas da rede municipal.
A iniciativa faz parte das
ações programadas para o
cumprimento do Programa
Município Verde Azul, do
Governo do Estado de São
Paulo, que busca incentivar a eficiência na gestão
ambiental. O projeto piloto
está sendo desenvolvido
desde abril deste ano no
campus da FAAGROH com
o objetivo de coletar dados
e avaliar procedimentos e
resultados, para posteriormente ser implantado nas
unidades escolares de forma
eficiente.
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Saúde de Artur
Nogueira mantém
vacinação de
adolescentes

Na tarde desta quarta-feira, 15, a equipe do CREM
(Centro de Referência Especializado da Mulher) recepcionou uma comitiva
de Mogi Mirim e outra de
Águas de Lindóia que vieram
conhecer o serviço ofertado
em Itapira desde abrilda vereadora de Águas de Lindóia
Andréia Benati Dahdal.

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria
de Saúde, informa que manterá
a vacinação de adolescentes
com idade entre 12 e 17 anos
contra a Covid-19. A decisão vai
ao encontro do posicionamento
do Estado de São Paulo, bem
como a orientação do Grupo
de Vigilância Epidemiológica
(GVE) de Campinas, que recomendam a não paralisação. O
Plano Estadual de Imunização
(PEI) informa que a vacinação
dos jovens de 12 a 17 anos começou em SP no dia 18 de agosto e
já foram imunizadas cerca de 2,4
milhões de pessoas.
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Free Play/Sejel conhece calendário
do 2º semestre da natação

E vem muita competição
aí para a equipe de natação de
Mogi Mirim. A Free Play/Sejel
conheceu nesta semana, após
congressos técnicos, o calendário do segundo semestre da
modalidade em 2021. A agenda reúne provas organizadas
pela FAP (Federação Aquática
Paulista) e pela CBDA (Confe-

deração Brasileira de Desportos
Aquáticos).
A primeira escala marcada
para os atletas que defendem
Mogi Mirim é em Americana, no
Centro Cívico, no bairro Colina.
No sábado, dia 25 de setembro,
tem a volta das competições da
2ª Região, com o Torneio Regional Pré-mirim e Petiz.
Página 8.

2

| Caderno A - 21 de Setembro 2021

ARTIGOS

Só falta permitir

*

Por José Renato Nalini
Desde 2018, está
em vigor a Resolução número 1 do
Conselho Nacional
de Educação, que
propicia às Universidades Corporativas criarem e
manterem cursos de
Pós-Graduação.
O anseio dos
mantenedores de
cursos especiais
para a formação de
mercado de trabalho
que a escola convencional não fornece
foi então atendido.
Sabe-se que a escola convencional

está defasada, anacrônica e superada. As exigências
do mercado focam
qualificações ainda
não ofertadas pela
vetusta formação à
base de memorização de informações
hoje acessíveis a um
“clique” dos smartphones.
Os cérebros talentosos que investiram em formação
adequada às exigências da Quarta Revolução Industrial
são cooptados para
trabalhar fora do

Brasil. Tudo indica que, a continuar
essa política de desestímulo à ciência
dura, uma escola
que está no terreno
analógico enquanto
o mundo é digital,
o nosso sofrido país
será também pária
nas tecnologias que
dominam o planeta.
Incrível que o
MEC não regulamente o funcionamento da Pós-graduação a ser levada
a efeito pela Universidade Corporativa.
O empresariado, que

sente a deficiência
de quadros qualificados e capacitados,
é a instância mais
adequada à produção desse recurso
humano imprescindível ao resgate do
atraso em que o Brasil imergiu.
Sempre oprimido
pelo Estado, sujeito
à imprevisibilidade
normativa que surge
ao sabor da “criatividade” jejuna da
maior parte do Parlamento, o empresário quer suprir a carência de profissio-

*José Renato
Nalini é Reitor da
UNIREGISTRAL,
docente da Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS
– 2021-2022.

*

Por Emerson Oliveira
Após ser adiado por
causa da pandemia, o
Congresso Mundial da
Natureza, importante
evento promovido a
cada quatro anos pela
União Internacional
para a Conservação da
Natureza (UICN), foi
realizado em Marselha, na França, entre os
dias 3 e 10 de setembro.
Como de costume, o
evento indicou tendências e prioridades para
os próximos anos para
a conservação da biodiversidade no planeta
e colocou o Brasil no
centro dos debates.
Em discurso na abertura do evento, o presidente francês Emmanuel Macron demonstrou como os olhos da
comunidade internacional estão voltados ao
Brasil e, de um modo especial, para a Amazônia.
O líder do país anfitrião
enfatizou a necessidade
urgente de interromper
a acentuada destruição
da floresta amazônica,
entre outras prioridades.
Em outro recado ao
Brasil, Macron ressaltou a determinação da
França em eliminar o
desmatamento importado, aquele gerado pela
aquisição de produtos
que causam desmatamento ou degradação
ambiental no país de
origem. O presidente
francês afirmou ainda
que a França é contra o
acordo comercial entre o
Mercosul e a União Europeia, que entre outros
pontos pretende facilitar
as exportações entre os
dois continentes.
Fato negativo digno
de nota foi a ausência
de representantes do
Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Na verdade, a única autoridade
brasileira presente foi o
embaixador do Brasil na
França, Luís Fernando
Serra. Entre os participantes ilustres, destaques para o ator norte-americano Harrison Ford
e o fotógrafo brasileiro
Sebastião Salgado.
Apesar dos fatores
preocupantes que envolvem a política ambiental
brasileira, o Congresso
também trouxe esperan-

produzir os insumos humanos que
a educação estatal,
infelizmente, está
longe de oferecer a
quem, com seu trabalho e suor, faz a
economia cambaleante subsistir.

Ciência, tecnologia e
diferencial feminino

O Brasil no coração da conservação
mundial da natureza

*

nais habilitados ao
enfrentamento da
verdadeira revolução que advirá com
a implementação do
5G, mas não consegue, porque há três
anos uma singular e
auspiciosa iniciativa
não logra obter regulamentação.
É preciso que os
deputados federais
lúcidos e conscientes supram essa
omissão e ofereçam às Universidades Corporativas a
oportunidade pela
qual aspiram, de

ça para todos que estão
comprometidos com a
conservação da natureza
em nosso país. Durante a Assembleia Geral
que elegeu a nova presidente e os membros
da diretoria da UICN
para os próximos quatro
anos, o Comitê Brasileiro (CBR), formado por
diversas organizações
com destacada atuação
pela causa ambiental,
entregou aos candidatos ao pleito uma carta
intitulada “O Brasil Importa!” (Brazil Matters!),
visando evidenciar as
pautas brasileiras de
conservação, especialmente em relação às
ameaças à biodiversidade e relativas à situação
crítica dos rios e outros
corpos hídricos brasileiros.
Logo após a eleição,
em reunião com a nova
presidente, Razan Al
Mubarak, dos Emirados
Árabes, os representantes do Brasil reforçaram
o papel fundamental que
os biomas brasileiros
desempenham como
mantenedores da biodiversidade e do clima
no mundo, detalhando
as ameaças enfrentadas
e os riscos às políticas
ambientais e estruturas
de gestão.
A nova presidente
recebeu muito bem as
propostas, especialmente em relação a uma
grande campanha de
comunicação para divulgar os biomas brasileiros: “O Brasil está no
coração do mundo e eu
vou trabalhar para que
ele esteja no coração da
UICN”, comentou. Em
14 mandatos na história
da UICN, Razan é apenas a segunda mulher a
assumir a presidência e,
embora ainda jovem, especialmente em comparação a seus antecessores, já atua há mais de 20
anos com conservação,
liderando atualmente a
Agência Ambiental de
Abu Dhabi (EAD).
Entre as diversas resoluções aprovadas no
Congresso, talvez a mais
emblemática seja a criação de uma Comissão de
Crise Climática. Ao final
do evento, o Congresso

anunciou a agenda de
conservação da natureza
para a próxima década,
invocando os governos
a empreender uma recuperação baseada na
natureza no pós-pandemia, investindo ao
menos 10% dos fundos
de recuperação global
na natureza. Dentre as
resoluções deliberadas
inclui-se um apelo para
proteção de 80% da
Amazônia até 2025, a
proibição da mineração
em alto mar e para que
a comunidade global
adote uma abordagem
ambiciosa de “Uma Só
Saúde”.
Merece destaque
também a divulgação de
um relatório reportando
que 28% das espécies
mundialmente catalogadas correm algum risco
de extinção. Por isso, a
UICN faz um apelo para
que os desmatamentos sejam minimizados,
bem como sejam reduzidos o uso de agroquímicos, a poluição, em
especial de plásticos nos
oceanos, e a degradação
dos solos e corpos hídricos pela agropecuária,
indústria e outras atividades humanas.
Outro fato muito positivo foi a participação
inédita das organizações
de povos indígenas, com
direito a se pronunciar
oficialmente, o que possibilitou um olhar especial para os direitos dos
povos originários e seu
papel na conservação.
Apesar de tantas dificuldades que vemos no Brasil, com nossos biomas
sob variadas pressões e
ameaças, é importante
notar que as organizações da sociedade civil
brasileira encontram eco
em organismos internacionais e apoiam-se
também em lideranças
de várias partes do mundo. Se os inimigos da
natureza são fortes, mais
fortes seremos todos nós
unidos por um planeta
sustentável.
*Emerson Oliveira é
gerente de Conservação
da Biodiversidade da
Fundação Grupo Boticário de Proteção à
Natureza

Por Paiva Netto
Em minha coluna
no Jornal de Brasília, da
capital federal do Brasil,
datada de 3 de março de
2015, escrevi que não
é surpresa o fato de a
internet se ter transformado em ferramenta
imprescindível em nossa
rotina. Ao ser acessada,
vêm abaixo fronteiras
antes intransponíveis à
maioria da população.
Entretanto, tenho frequentemente asseverado — também para o
bom uso do meio cibernético — que Educação
é poder. Sem o devido
ensino, aliado aos valores da Espiritualidade
Ecumênica, o manuseio
desse influente recurso
pode ser desastroso. Por
isso, urge intensificar
eficientes práticas de
orientação, desde a infância, a fim de que esse
progresso extraordinário
não se volte contra os
próprios usuários e não
seja, por consequência,
em detrimento da comunidade inteira.
Defesa da Mulher
A ilustre educadora,
jornalista, poetisa e filantropa brasileira Anália
Franco (1853-1919), forte defensora do direito à
educação das mulheres
e meninas, certa vez,
declarou:
— É uma necessidade
da sociedade recuperar
com vantagem o benefício que a humanidade
perdeu. Temos muita
fé nos esforços da mente humana em prol da
educação da mocidade,
único meio para a regeneração futura. Não é só
desbastando as inteligências que se reformarão as gerações; é preciso
penetrar no sentimento e
fortificar o coração.
Aliás, Anália Franco rompeu barreiras,
valendo-se do espírito

associativo, para proporcionar abrigo, instrução e
acesso ao trabalho digno
aos deserdados da sorte.
Instituiu uma importante rede de proteção
à mulher e a órfãos. Na
defesa da mulher, protagonizou, com O Álbum
das Meninas — revista literária e educativa lançada por ela, em 30 de abril
de 1898 —, a difusão de
ideias de liberdade e de
igualdade de gênero, de
ingresso da mulher nos
ensinos básico e profissional e de sua consequente participação
efetiva no mercado de
trabalho, de seu destacado papel como guardiã e
gestora da educação das
novas gerações, além do
conceito de empoderamento feminino para a
necessária mudança na
sociedade de seu tempo.
Madame Curie (18671934), notável cientista
polonesa, primeira mulher a receber o Prêmio
Nobel e única personalidade a conquistá-lo em
áreas científicas diferentes (Nobel de Física de
1903 e de Química de
1911), foi reconhecida
não só pelos esforços e
sacrifícios incontáveis
em favor do progresso
científico, na pioneira
pesquisa sobre radioatividade, que lhe custou
a própria vida. Quando
de seu falecimento, o
jornal The New York
Times denominou-a “mártir da Ciência”
que “contribuiu mais
para o bem-estar da humanidade”. O Nobel de
Física de 1923, Robert
Millikan (1868-1953),
à época presidente do
Instituto de Tecnologia
da Califórnia (Caltech, na
sigla em inglês), em nota
acrescentou:
— Apesar de constantemente absorvida pelo
seu trabalho científico,
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ela devotou muito do seu
tempo à causa da Paz.
Essa brilhante mulher, de cujas descobertas surgiram significativas tecnologias para o
campo da Medicina, do
alto de sua perseverança
e espírito humanitário
concluiu:
— Jamais devemos
sonhar em construir um
mundo melhor sem o
aperfeiçoamento dos indivíduos. Para esse fim,
cada um de nós precisa
trabalhar pelo próprio
progresso e, ao mesmo
tempo, compartilhar a
responsabilidade geral
por toda a humanidade.
Calar as sinistras vozes das armas
Com a força educativa
das mulheres e das mães,
utilizemos os recursos
tecnológicos disponíveis e os que serão ainda criados pela audácia
humana para persistir
trabalhando no caminho
da Paz e da Justiça.
Em Reflexões da
Alma (2003), afirmei
que, se não desistirmos
de lutar pelo Bem, haverá
um dia em que as armas
terão, por fim, suas sinistras vozes caladas. Neste
milênio, que considero
o das mulheres, mesmo
que demore, os seres humanos entenderão que a
essência do poder não se
encontra egoisticamente
neles próprios, mas, sim,
no espírito de Solidariedade, que a todos deve
irmanar. Resta muito a
ser feito. As futuras gerações esperam de nós
atitudes mais ousadas.
Se é difícil essa empreitada, comecemos ontem!
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com
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Governo do Estado libera R$ 3,1 milhões para Casas da Juventude
na Região de Campinas; Quatro Municípios serão contemplados com
espaços voltados ao público jovem
Da Redação
O Governo do Estado autorizou, na manhã
desta sexta-feira (17/9),
a instalação de quatro
Casas da Juventude na
região de Campinas. As
unidades serão erguidas
nos municípios de Arthur
Nogueira, Cosmópolis,
Monte Mor e Saltinho. O
anúncio foi feito durante
passagem do Governador
João Doria pela região.
“Liberamos mais R$
3,1 milhões para as quatro unidades que anunciamos aqui hoje. Exatamente para promover o
empreendedorismo entre
os jovens da Região Metropolitana de Campinas”,
afirmou Doria.
Para a instalação das

mais chances de negócios,
emprego e mercado para
nossa juventude”, afirmou o Secretário Marco
Vinholi.
A Casa da Juventude
contará com espaços multiuso de apoio ao público
jovem que está iniciando
a vida profissional. Os
ambientes terão ações de
incentivo à qualificação,
empreendedorismo, busca de oportunidades de
emprego e renda, e área
de trabalho colaborativo,
estimulando a criação de
novos projetos e negócios.
Vale lembrar que,
obrigatoriamente, os
municípios devem possuir um Conselho Muunidades, cada município totalizando um investi- mais essa conquista para nicipal da Juventude e
será contemplado com mento de R$ 3,1 milhões. a Região de Campinas. ter população inferior a
convênio de R$ 790 mil,
“Alegria em anunciar Essas unidades trarão 150 mil habitantes para

se tornarem aptos a receberem unidades da Casa
da Juventude.
Às Prefeituras cabe
indicar os terrenos, sendo também responsáveis
pela aquisição de móveis e
demais equipamentos. O
Governo do Estado financiará edifícios com área
construída de 240m² em
estrutura metálica e alvenaria. O prazo médio para
a entrega de cada unidade
é de oito meses.
Para formalização dos
convênios, a Secretaria
de Desenvolvimento Regional aguarda as Prefeituras de Arthur Nogueira,
Cosmópolis, Monte Mor e
Saltinho encaminharem
os projetos executivos das
obras e demais documentos necessários.

Região de Campinas chegará a mais de 4.400 vagas em cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio em Etecs e escolas estaduais em
volume recorde
Da Redação
A região de Campinas
chegará, por meio de
parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE),
Centro Paula Souza
(CPS) e Secretaria de Educação (Seduc), a marca
de 4.440 vagas em cursos técnicos integrados
ao Ensino Médio em
Etecs e escolas estaduais
em 2022. Os números
compõem um volume
recorde de matrículas
em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio
em todo o Estado, com
crescimento de quase
90 mil alunos em apenas
quatro anos. Serão mais
de 150 mil estudantes
cursando 1º, 2º e 3º ano
em Escolas Técnicas Es-

taduais (Etecs) e escolas
regulares em São Paulo.
O período de matrícula para a parte das novas
vagas de 2022 que será
oferecido nas escolas
regulares da Seduc já
está disponível. Até o dia
17 de setembro, alunos
poderão solicitar ingresso no Ensino Médio da
rede estadual em turmas
que oferecem cursos
técnicos como parte do
itinerário formativo do
Novo Ensino Médio.
São 4.440 vagas em
84 escolas estaduais e 37
municípios. As matrículas podem ser feitas
por estudantes da rede
pública e rede privada
por meio do aplicativo
Minha Escola SP ou no
site da Secretaria Escolar Digital (www.sed.

educacao.sp.gov.br). Há
turmas voltadas para
alunos que vão ingressar no 1º e no 2º ano
do ensino médio em
2022. As vagas em escolas estaduais não têm
prova de seleção e são
oferecidas preferencialmente aos estudantes
que residem no entorno
das unidades. Os cursos
são oferecidos pelo CPS
e outras instituições parceiras contratadas pelo
Governo de São Paulo.
Há 11 opções de
cursos técnicos:
Administração;
Análises Clínicas;
Desenvolvimento de
Sistemas;
Farmácia;
Guia de Turismo;
Informática para a
Internet;

Logística;
Marketing;
Nutrição;
Recursos Humanos;
Serviços Jurídicos.
Ensino Técnico
junto com o Médio
Em 2018, o Estado
somava 61.066 matrículas no Ensino Técnico Integrado ao Médio
em Escolas Técnicas e
2.386 na rede estadual
por meio do programa
Vence. Com o programa
Novotec, especialmente
em sua modalidade Novotec Integrado, o Estado está ampliando a
oferta de cursos técnicos para os estudantes
das escolas regulares de
Ensino Médio. Além de
oferecer aos estudantes
uma oportunidade de
formação profissional, o

Ensino Médio integrado
ao Técnico tem melhores
resultados de aprendizagem. Os indicadores do
Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb)
de 2019 mostraram que
os alunos de Ensino
Médio que fazem curso
técnico nesta etapa da
educação básica têm
melhor desempenho em
português e matemática do que o restante
da rede, tanto em São
Paulo quanto em outros
estados, como Ceará e
Pernambuco.
Vestibulinho Etec
Estão previstas para
começar em outubro as
inscrições para o Vestibulinho das Etecs para
o primeiro semestre de
2022. Ao todo, são 223
unidades espalhadas

pelo Estado de São Paulo, administradas pelo
CPS, autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A
previsão é de que estejam disponíveis para as
inscrições cerca de mil
turmas, em 68 cursos
de diferentes na modalidade de ensino integrado, totalizando cerca de
39 mil vagas. Os cursos
são de eixos tecnológicos
como Ambiente e Saúde,
Controles e Processos
Industriais, Gestão e
Negócios, Infraestrutura, Produção Cultural,
Tecnologia da Informação e Comunicação,
Turismo e Lazer e outros.
Todas as informações
estarão disponíveis em
www.vestibulinhoetec.
com.br.

Governo de SP entrega voucher de R$ 30 milhões para o Programa
Dinheiro Direto na Escola na região de Campinas
Da Redação
Nesta sexta-feira (17),
o Governador de São Paulo João Doria realizou
a entrega simbólica de
um voucher de R$ 30,3
milhões referentes ao Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE-Paulista)
para as Diretorias de Ensino (DEs) Campinas Leste
e Oeste para o período

2021/2022. Em todo estado, serão R$ 1,2 bilhão repassados em recursos para
aplicação direta nas 5,1 mil
escolas da rede estadual
de ensino. “Juntos somos
mais fortes no combate à
pandemia e na retomada
da economia. Onde houver
um brasileiro, nós temos
que estar ao lado para
ajudar e apoiar”, declarou
João Doria.

Nas unidades escolares
de Campinas Leste, que
abrange parte do município de Campinas e a
cidade de Jaguariúna, a
verba de R$ 10,5 milhões
será dividida em R$ 7,1
milhões para manutenção,
R$ 1,1 milhão para ciências, R$ 1,5 milhão para o
Ensino Médio SP, R$ 654
mil para o PDDE-Maker
e R$ 38 mil para os pólos

do Centro de Mídias SP
(CMSP).
“Constatar que as escolas estão utilizando o
PDDE Paulista verdadeiramente na melhoria das
escolas nos traz a segurança da efetiva excelência
da aprendizagem, uma vez
que esse investimento está
trazendo um ambiente
extremamente adequado,
oportunidade de aquisição

de equipamentos de inovação e tecnologia, garantia de compras de materiais pedagógicos, higiene e
segurança da saúde, enfim,
investimento pontual nas
especificidades de cada
escola, já que a própria
escola gerencia as ações
de deliberação e execução
dos gastos”, avalia a Dirigente Regional de Ensino,
Patrícia Adolf Lutz.

Já na DE de Campinas
Oeste, que contempla o
restante de Campinas e os
municípios de Valinhos
e Vinhedo, serão R$ 19,7
milhões sendo, em R$ 13,6
milhões para manutenção,
R$ 2 milhões para ciências, R$ 2,9 milhões para
o Ensino Médio SP, R$ 1
milhão para o PDDE-Maker e R$ 38 mil para os
pólos do CMSP.

Governo de São Paulo abre primeira edição do RetomaSP em
Campinas

Da Redação

São Paulo, Henrique Meirelles, abriu a programação
da primeira edição do RetomaSP, evento com muita
informação e serviços para
quem empreende ou quer
empreender, falando sobre como São Paulo tem
superado a pandemia e
fez a economia continuar
crescendo. O governador
João Doria e a secretária de
Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, também
participaram do evento.
O secretário da Fazenda e
“São Paulo cresceu aciPlanejamento do Estado de ma da média mundial. A

mensagem que vai além dos
números é que o estado decidiu proteger vidas, porque
proteger a vida é a maneira
de estimular a economia”,
pontuou Meirelles. “Como
pilar da retomada, temos
os investimentos públicos
além dos privados: são R$
47,5 bilhões feitos pelo Governo de São Paulo. Vocês
vão sentir isso, um ritmo
intenso de obras, um marco
na administração pública”,
completou.
Realizado em Campinas, o RetomaSP foi or-

ganizado pela InvestSP,
agência estadual de promoção de investimentos e
competitividade, e a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado, em
parceria com a Prefeitura
de Campinas e a Associação
Comercial e Industrial do
município.
O roadshow, no Expo
Dom Pedro, reuniu cerca
de 400 empresários, investidores e gestores para
apresentação de serviços
e parcerias do Governo do
Estado nas áreas de crédito,

inovação, pesquisa, fomento, qualificação, internacionalização e geração de oportunidades nos setores de
comércio, indústria, turismo e agronegócio regional.
As ações do RetomaSP
integram um extenso pacote de políticas e serviços
público em um cenário de
retomada de atividades
econômicas. O objetivo é garantir apoio do setor público
e organizações privadas a
profissionais prejudicados
pelos graves impactos da
pandemia.
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Saúde de Artur Nogueira mantém vacinação de
adolescentes
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, informa
que manterá a vacinação
de adolescentes com idade
entre 12 e 17 anos contra a
Covid-19. A decisão vai ao
encontro do posicionamento do Estado de São Paulo,
bem como a orientação do
Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, que recomendam a não
paralisação.

“Lamentamos a decisão
do Ministério da Saúde em
suspender a vacinação de
nossos adolescentes. É um
momento que necessita
de sensatez. Seguiremos
a recomendação da GVE,
e a VISA continuará imunizando essa faixa etária”,
enfatizou o prefeito Lucas
Sia (PSD).
De acordo com o Governo de São Paulo, a decisão
de suspender a vacina para
esse público, e que partiu
do Ministério da Saúde na

manhã desta quinta-feira
(16), vai na contramão de
autoridades sanitárias de
outros países. “A vacinação
nessa faixa etária já é realizada nos EUA, Chile, Canadá,
Israel, França, Itália, dentre
outras nações. A medida
cria insegurança e causa
apreensão em milhões de
adolescentes e famílias que
esperam ver os seus filhos
imunizados, além de professores que convivem com
eles”, rebateu o Estado.
O Plano Estadual de
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Imunização (PEI) informa
que a vacinação dos jovens
de 12 a 17 anos começou em
SP no dia 18 de agosto e já
foram imunizadas cerca de
2,4 milhões de pessoas, ou
seja, 72% deste público.
Em Artur Nogueira, até
esta quinta-feira (16), 2.660
adolescentes haviam se vacinados com a 1ª dose da
Pfizer, único imunizante
recomendado para esta faixa
etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao
Suicídio tem programação em Jaguariúna
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Saúde, promove a
campanha anual Setembro Amarelo, de
prevenção ao suicídio, que neste ano tem
como tema “Agir salva
vidas”. A programação,
realizada nas UBSs
(unidades básicas de

saúde) do município,
vai até o próximo dia
30 de setembro e inclui rodas de conversa,
plantão psicológico e
palestras.
Segundo a secretaria, todos os anos, o
suicídio figura entre as
20 principais causas de
morte no mundo para
pessoas de todas as
idades.

Confira a programação do Setembro
Amarelo em Jaguariúna:
Nas UBSs (até
30/09):
- Decoração das
unidades, chamando
a atenção para o tema,
com distribuição de
laços amarelos, panfletos informativos, marca-páginas e lápis para
“juntos desenharmos

um mundo melhor”;
- Rodas de conversas
entre os profissionais, sensibilizando-os
e capacitando-os para
o tema, como identificar sinais e comportamentos suicidas
e onde buscar apoio
(UBS Guedes e UBS XII
de Setembro);
- Plantão psicológico na UBS XII de Setembro, às segundas e

quintas feiras, das 7h
às 20h;
- Palestra de prevenção ao suicídio nas
escolas da região das
UBS Tanquinho (Escola “Oscarlina Pires
Turato” – dias 23, 24
e 30/09, às 10h, com
alunos do 6º ao 9º
ano);
- Palestra de prevenção ao suicídio nas
escolas do território

das UBS Roseira de
Baixo (Escola “Franklin de Toledo Piza Filho” – dias 21, 22 e
28/09, às 16h – alunos
do 9º ano);
No CAPS:
- Sarau “Arte pela
Vida”, com música e
poesia, no dia 24/09,
às 13h, no Parque Roseira de Baixo.

Prefeitura está em fase final de negociação para
implantação de Posto de Bombeiros em Itapira
De Itapira
A Prefeitura está
em fase final de negociação para celebrar
convênio com o Corpo
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo que visa
a implantação de um
Posto dos Bombeiros
em Itapira. Desde o
início do ano o Prefeito Toninho Bellini,
o Secretário de Defesa
Social Coronel Almeida
e demais membros da

administração municipal estão discutindo a
proposta com o Corpo
de Bombeiros. Diversas reuniões foram realizadas ao longo desses meses e a análise das
minutas do convênio
estava sendo feita pela
Secretaria de Negócios
Jurídicos, que deu
parecer favorável.
“Tivemos várias reuniões sobre esse e
outros assuntos que
envolvem a parceria
do Corpo de Bombeiros

com o município. E
essa semana, em mais
um encontro, falamos sobre esse parecer
favorável e o interesse em formalizar esse
convênio”, comentou
o Prefeito Toninho
Bellini. Nesta última
reunião, ocorrida na
terça-feira, participaram o Comandante
do Corpo de Bombeiros
Interior, Coronel PM
Victor, e o Comandante do Sétimo Grupamento de Bombeiros,

Coronel PM Eglis.
“Esse convênio será
de grande ganho para a
população. Com a vida
de mais agentes para
soma de esforços com
a Defesa Civil teremos
condições de oferecer
um atendimento ainda
melhor para a nossa
população”, completou
o Prefeito.
Conforme explicou
o Secretário de Defesa
Social Coronel Almeida, após a celebração
do convênio entre o

município e o Corpo
de Bombeiros o proc e s s o s e r á e n c a m i nhado para a Secretaria
de Segurança Pública
do Estado. “Sabemos
que há dezenas de municípios interessados
em ter esse Posto de
Bombeiros, mas como
estamos em negociação
há meses estamos à
frente do processo”,
afirmou. O convênio
prevê a vinda de agentes e equipamentos.
A instalação do posto

ocorrerá no mesmo
prédio que abriga a
sede da Defesa Civil
e tem uma estrutura
que demandará apenas
algumas adaptações.
“Muitos municípios
gostariam de contar
com a presença do
Corpo de Bombeiros e
estamos sendo privilegiados, especialmente
porque demos prioridade para o assunto
desde o início da nossa gestão”, completou
Coronel Almeida.

Holambra irá aplicar 3ª dose em moradores com mais
de 80 anos na próxima quinta-feira
De Holambra
Holambra irá aplicar
na próxima quinta-feira,
dia 23 de setembro, a 3ª
dose da vacina contra a
Covid-19 em moradores
a partir de 80 anos e imunossuprimidos - pacientes transplantados, com
câncer, HIV/AIDS ou que
realizem hemodiálise. O
atendimento será por ordem de chegada no Salão
da Terceira Idade, das 8h
às 12h e entre 13h e 15h (ou

até o término das doses).
É necessário apresentar
Cartão Cidadão, documento oficial com foto e comprovante de vacinação.
“É importante lembrar
que a dose de reforço será
aplicada apenas em moradores que tenham recebido o complemento da
vacina há pelo menos 6
meses”, explicou o diretor
municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.
Ainda segundo o diretor, a aplicação de pri-

meira dose está temporariamente suspensa na
cidade. A pasta aguarda a
chegada de novos lotes do
antígeno para a retomada
do processo.
2ª dose
O Departamento Municipal de Saúde irá realizar a aplicação de 2ª
dose da vacina contra a
Covid-19 em dois dias da
próxima semana, no Salão
da Terceira Idade, das 8h
às 12h e entre 13h e 15h.
Em 22 de setembro serão

atendidos moradores que
aguardam o complemento
dos antígenos da FioCruz/
Astrazeneca e da Pfizer. No
dia 23 será vez de quem
irá receber o imunizante
Butantan/CoronaVac.
Não é necessário realizar
agendamento. Basta comparecer ao local com o
comprovante de vacinação
e documento oficial com
foto. O complemento será
aplicado somente em
quem recebeu a primeira
dose no município.

Secretaria de Saúde realiza testagem de Covid-19 nos
comerciantes da Cidade
De Amparo

balhadores de Amparo.
Essa ação faz parte do
Durante toda a sema- programa Retorno Sena passada, a Secretaria guro, e tem como obde Saúde está realizando jetivo garantir a segua testagem de Covid-19 rança e a saúde de toda
nos comerciantes e tra- a população durante a

retomada da economia.
Todos os comércios
e empresas que participaram do programa
Retorno Seguro foram
convocados via e-mail
para uma nova testa-

gem, dessa vez com uma
porcentagem reduzida
dos trabalhadores de
cada estabelecimento.
A testagem está sendo
realizada na Estação
Mogiana, em horários

agendados
A prefeitura continua
trabalhando para prevenir a disseminação do
coronavírus na cidade
e evitar possíveis transmissões. A população

deve continuar mantendo distanciamento social e usando máscaras
ao sair de casa para que
os números da Covid-19
em Amparo continuem
melhorando.
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Prefeitura e FAAGROH desenvolvem projeto voltado à
implantação de composteiras em escolas municipais

De Holambra
A Prefeitura de Holambra, por meio do
Departamento Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, e a
Faculdade de Agronegócios de Holambra
(FAAGROH), do Grupo
UniEduk, estão realizando conjuntamente
projeto piloto para estudar a viabilidade de
implantação de composteiras nas escolas
da rede municipal. A
iniciativa faz parte das
ações programadas
para o cumprimento do Programa Mu-

nicípio Verde Azul, do
Governo do Estado de
São Paulo, que busca
incentivar a eficiência
na gestão ambiental.
O projeto piloto está
sendo desenvolvido
desde abril deste ano no
campus da FAAGROH
com o objetivo de coletar dados e avaliar
procedimentos e resultados, para posteriormente ser implantado
nas unidades escolares
de forma eficiente. O
trabalho acontece sob
a responsabilidade
técnica do aluno de engenharia agronômica
Rogério Fabrício, com

supervisão do gestor do
curso, professor Ronan
Pereira Machado. A
compostagem é um
processo biológico em
que há transformação
de resíduos orgânicos
em adubo natural em
um processo de decomposição e reciclagem
de matéria orgânica,
como sobras de frutas,
verduras e resíduos de
vegetais.
O professor falou sobre os benefícios que a
ação pode gerar: “esse
projeto tem grande
importância para a sociedade local, pois reduz o acúmulo de lixo

orgânico, diminuindo
o mau cheiro nas lixeiras e prevenindo a proliferação de animais
vetores de doenças,
como ratos, baratas e
moscas”, disse. Ronan
destacou ainda que a
prática aumenta a vida
útil dos aterros sanitários, além de produzir adubo orgânico
rico em nutrientes que
pode ser utilizado com
sucesso na produção
de alimentos e plantas
ornamentais.
“Além dos benefícios
da compostagem, o
projeto desenvolvido em parceria com a

FAAGROH permitirá
que nossos alunos
acompanhem diariamente todo o processo, reforçando a

importância da consciência ambiental de
forma prática”, avalia
o prefeito Fernando
Capato.

Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiência pública para
tratar relatórios financeiros e operacionais da Saúde
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira realizará uma
audiência pública, na
próxima quarta-feira
(22), onde serão apresentados os relatórios
financeiros e operacionais da saúde do

segundo quadrimestre de 2021. A reunião
acontecerá às 10h, na
Câmara Municipal, localizada na Rua dos
Expedicionários, nº
467, no Centro.
A audiência irá expor
relatório detalhado sobre as ações de Saúde,

como números de atendimentos, procedimentos, investimentos e
todas as informações
referentes à movimentação financeira realizada no período, em
cumprimento à Lei
Complementar nº 141
de 2012, que dispõem

sobre os valores a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios em ações
e serviços públicos do
setor.
“Faço questão de
convidar todos os interessados para par-

ticiparem, pois apesar
do espaço ser limitado, acredito ser importantíssimo que seja
aberto para que assim
possamos garantir total transparência nos
gastos da Saúde”, frisou
a secretária de Saúde,
Angela Pulz Delgado.

Para manter os protocolos no enfrentamento contra a Covid-19,
a audiência contará
com público limitado
para evitar aglomeração e será feita aferição
de temperatura, uso
obrigatório máscaras e
álcool em gel.

Trabalho desenvolvido pelo CREM chama a atenção de
Mogi Mirim e de Águas de Lindóia
Na tarde desta quarta-feira, 15, a equipe
do CREM (Centro de
Referência Especializado da Mulher) recepcionou uma comitiva de Mogi Mirim
e outra de Águas de
Lindóia que vieram
conhecer o serviço
ofertado em Itapira
desde abril.
O vice-prefeito
Mário da Fonseca e
a Secretária de Promoção Social Reginal

Ramil Marela fizeram
a recepção de Sônia
Regina Rodrigues
– “Sônia Módena”,
Presidente da Câmara
de Mogi Mirim e sua
assessora Daiana
Gattei, do Presidente
da OAB de Águas de
Lindóia Paulo César
Dias e da vereadora de
Águas de Lindóia Andréia Benati Dahdal.
Também participaram o Presidente da
OAB de Itapira Wal-

ner José Consorti de
Godoy, a presidente
da Comissão da Mulher Advogada da OAB
Itapira Vivian Nicolai,
o Secretário de Governo Sandro Cesar
Oliveira Almeida, a
Educadora Social do
CREM Cristina Motta, a vereadora Maísa
Gracinda Fernandes e
o vereador André Luís
Siqueira.
Conforme explicou
Regina Ramil, os vis-

itantes entraram em
contato com o município para conhecer
de perto o trabalho
desenvolvido junto às
mulheres vítimas de
violência. No encontro eles puderam conhecer as dependências do CREM e também saber um pouco
mais sobre o trabalho
desenvolvido em suas
diversas frentes de
atuação, que contam
com parceiros e vol-

untários de fora da
Prefeitura. “Nós falamos um pouco sobre
o projeto e como tem
sido essa experiência
após mais de quatro
meses de funcionamento do serviço.
Para nós é uma honra poder ser referência para outros municípios e esperamos
que essas políticas
públicas voltadas para
mulheres cresçam em
nossa região”, disse

a Secretária de Promoção Social.
Ao final, os visitantes também conheceram alguns dos
Guardas Civis Municipais que participam
do Programa Visita
Protetiva que foi implantado em julho.
comunicacao@itapira.sp.gov.br
(19) 3863.0700/
3843.9107
(19) 99813.4051
(Whatsapp)

Deputado estadual veio para Itapira para conhecer o CREM
De Itapira

chio. Ele foi recepcionado pela Secretária de
Nesta quinta-feira, Promoção Social Regi16, o CREM (Centro de na Ramil, pela CoordeReferência Especializa- nadora do CREM Sílvia
do da Mulher) recebeu Helena da Rocha Cara visita do Deputado valho, pela Educadora
Estadual Thiago Auric- Social Cristina Motta,

pela Psicóloga Roseli
Maria Silva e pela Presidente da Câmara de
Vereadores Elisabeth
Donisete Manoel.
Com atuação bastante voltada para
as causas femininas,

ele soube do trabalho
desenvolvido pelo município através de um
servidor municipal
e entrou em contato
com a Secretaria de
Promoção Social para
agendar uma visita.

“Ele soube do nosso
serviço e quis vir para
Itapira para conhecer
de perto. Ele ficou muito satisfeito com o trabalho desenvolvido e
elogiou o fato de mesmo se tratando de uma

cidade do interior temos essa estrutura tão
boa”, comentou Regina
Ramil.
Após passagem pelo
CREM o deputado
cumpriu agenda em
outros locais.

Dia da Árvore: Grupo UniEduK realiza plantio de 6 mil
árvores em Holambra e região
De Jaguariúna
Em comemoração
ao Dia da Árvore, o
Grupo UniEduK anuncia o plantio de mudas
arbóreas de espécies
da flora brasileira,
na terça-feira (21),
às 11h30, no Centro
Clínico de Especialidades Médicas, da
UniFAJ, em Jaguariúna. Nove equipes do
curso de Medicina estarão envolvidas na
ação que já é tradição
no Grupo UniEduK.
A iniciativa reflete
o posicionamento do
Grupo UniEduK que,
há 22 anos, realiza
ações alinhadas à responsabilidade social
e ambiental. Somente
nos últimos dois
anos, já foram plantadas mais de 6.000

mil árvores em toda
a região de Holambra e municípios da
região, o que gerou
uma neutralização de
780 toneladas de gás
carbônico. O Grupo
UniEduK, por meio
da Faculdade de Agronegócios de Holambra
- FAAGROH realiza
a produção de mudas arbóreas de forma continuada, para
plantios em áreas de
compensação ambiental, arborização urbana e em áreas rurais.
“Procuramos desenvolver diversas ações
durante todo o ano,
para ressaltar a importância das árvores
para o equilíbrio da
Terra não só pela realização da fotossíntese, mas por diversas
outras funções que

realizam, como absorção da radiação
solar e do gás carbônico, produção de
oxigênio, controle da
temperatura com o aumento da umidade do
ar, redução a poluição
do ar, produção substâncias que servem
de base para produtos
como medicamentos
e chás, frutas, flores,
sementes, fibras, madeira, látex, resinas
e pigmento, além de
fonte de alimento e
habitat natural de
diversas espécies de
animais”, explica o
diretor pedagógico
da FAAGROH, Ronan
Pereira Machado.
Outro projeto
desenvolvido pela
FAAGROH é Carbono
Zero, que prevê a neutralização da emissão

do gás carbônico por
meio do plantio de
árvores. “O objetivo é conscientizar os
alunos sobre o aquecimento global, que já
está ocorrendo, e suas
consequências, como
a mudança climática e disponibilidade
de água para futuros
projetos de agronegócios”, explica Ronan.
Os plantios ocorrem
durante todo ano,
com a participação de
alunos, professores,
colaboradores e poder
público local.

Indaiatuba em parceria com a Fundação
Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec),
para melhorar a arborização urbana no
município. Docentes
e alunos FAAGROH
estão dando todo o
suporte técnico na coleta das sementes e na
produção das mudas
doadas. As espécies
produzidas são nativas da flora da região
e adaptadas para o
plantio na área urbana.

izada durante o mês
de maio, resultou no
compromisso do plantio de 860 árvores,
número respectivo aos
novos seguidores conquistados com essa
ação na página das
redes sociais. Parte
desse total está sendo
plantada por meio da
parceria com o Projeto
Bairro Verde.

SERVIÇO
Plantio de árvores
nativas
Data: 21 de setembro (terça-feira)
UniEduK Solidário
Horário: 11h30
Projeto Bairro
Outra iniciativa volLocal: Centro ClíniVerde
tada ao plantio foi re- co de Especialidades
O Grupo UniEduK alizada recentemente. Médicas
também está envolvi- Com o mote “A cada
Endereço: Rododo no Projeto Bairro novo seguidor, uma via Adhemar de BarVerde, da Secretaria árvore será plantada”, ros (SP 340), km 127,
de Serviços Urbanos a campanha UniEd- n º 2 8 0 , T a n q u i n h o
e Meio Ambiente de u K S o l i d á r i o , r e a l - Velho - Jaguariúna/SP

21 de Setembro 2021

- Caderno A |

Inscrições abertas para o programa “Bolsa
Empreendedor”
De Mogi Mirim

com a Prefeitura lançou
o programa “Bolsa EmA fim de auxiliar os preendedor”.
empreendedores inforA ação social irá conmais no enfrentamen- ceder qualificação emto das consequências preendedora com carga
econômicas provocadas horária de 20 horas,
pela Covid-19, o gover- além de formalização
no estadual em parceria do inscrito como MEI

(Microempreendedor
Individual) com bolsa-auxílio de R$ 1.000,
dividido em duas parcelas de R$ 500.
Os interessados em
aderir ao programa
deverão efetivar a inscrição até o próximo

domingo (19) através do
site do Bolsa do Povo:
www.bolsadopovo.
sp.gov.br/portal/BolsaEmpreendedor/index.
De acordo com o
Fundo Social - órgão
que articula a iniciati-

va no Município e dá
o apoio à população os interessados devem
seguir alguns requisitos, como: ser morador
no Estado de São Paulo, maior de 18 anos,
desempregado e não
possuir CNPJ (Cadas-

6

tro Nacional da Pessoa
Jurídica).
As vagas prioritárias
serão destinadas às pessoas com baixa renda,
com idade entre 18 e 35
anos, mulheres, pretas,
pardas ou indígenas e
com deficiência.

Prefeitura dá início ao programa
Bolsa Trabalho
De Mogi Mirim
A Prefeitura de
Mogi Mirim, por meio
da Secretaria de Assistência Social e da
Secretaria de Administração, deu início
hoje (20) ao Programa
Bolsa Trabalho, uma
ação social em parceria com o Governo do
Estado, que permitirá
que as pessoas beneficiadas obtenham qualificação profissional,
além de ter uma bolsa-auxílio de R$ 535
por mês, por desempenhar uma ocupação
trabalhista.
40 mulheres mogimirianas foram selecionadas para participar do Programa.
Hoje, todas foram recepcionadas no Salão
Vermelho, pelo Prefeito Paulo de Oliveira

e Silva e os secretários
Cristina Puls e Mauro
Nunes.
“Esta é uma ótima
oportunidade de qualificação profissional a
todas vocês. Espera-

mos que vocês aproveitem ao máximo e que
tenham muito sucesso
a o c o n q u i s t a r o e spaço de cada uma no
mercado de trabalho”,
declarou o Prefeito.

que vocês se qualifiquem! Serão cinco
meses de parceria, que
com certeza, irão render ótimos frutos no
futuro”, comentou a
secretária de Assistência Social, Cristina
Puls.
Todas irão desempenhar trabalhos
auxiliares em órgãos
públicos, com carga
horária de 4 horas
diárias por 5 dias da
semana, além de 80
horas de curso de cap acit ação, ao long o
dos próximos 5 meses.
O secretário de Administração, Mauro
Nunes, também trouxe
“ E u c o n h e ç o a s novidades às particb a t a l h a s d i á r i a s d e ipantes do Programa
todas vocês, especial- Bolsa Trabalho. “Este
mente, das mães solo ano, iremos preparar
e arrimos de família. um concurso públi E estou muito feliz de c o . V a m o s d e i x á - l o
poder contribuir para prontinho para que,

ano que vem, a Prefeitura possa efetuar contratações. Então, se for o desejo de
vocês, comecem aqui e
continuem estudando
porque com a qualificação adequada, vocês
todas têm grandes
chances de tornaremse servidoras municipais”, adiantou.
Após a recepção, as
40 mulheres selecionadas receberam orientações do assistente
de gestão, Lucas Silva
de Camargo, e iniciaram o treinamento
com a psicóloga do
setor de Recursos Humanos, Maria Rita da
Silva. Na introdução
aos cursos, Maria Rita
falou sobre Relacionamento Interpessoal,
Trabalho em Equipe e
Qualidade do Atendimento ao Público.

Santa Casa e Fundo Social recebem doações
De Mogi Mirim

as contendo 8 lençóis
de cama, 7 fronhas, 3
A S a n t a C a s a d e mantas, 12 toalhas de
Misericórdia de Mogi banho, 12 toalhas de
M i r i m r e c e b e u , n a rosto, 30 metros de
última semana, uma tecido para lençol, 4
importante doação de frascos de Álcool, 32
diversos itens de uso escovas de dente, 8
diário. Diversas caix- pacotes de fraldas, 2

garrafas térmicas,1
caixa de copos destacáveis, luvas, fita
hipoalergênica micropore, pomada para
assadura, fita crepe,
sonda e diversos itens
de centro cirúrgico
foram recebidas pelo

hospital.
As doações foram
feitas pela benemérita, senhora Lia Poli,
que há anos contribui
para a manutenção da
Santa Casa.
Além dos materiais
para a Santa Casa, Lia

Poli também enviou
para o Fundo Social
3 pacotes de fraldas
geriátricas, 72 escovas de dente, 24
sabonetes, 36 pastas
de dente e 100 luvas
descartáveis.
Em nome das duas

entidades, a Prefeitura Municipal de Mogi
Mirim agradece as
doações e espera poder contar com toda a
população em ações
solidárias exemplares
como esta.

Telhado do auditório do Centro Cultural será
substituído
De Mogi Mirim
Mais obras e melhorias na infraestrutura
cultural do Município!
O Prefeito Paulo Silva
autorizou os serviços de
manutenção no telhado
do auditório do Centro
Cultural Prof. “Lauro

Monteiro de Carvalho e
Silva”.
Nesta semana, a Secretaria de Planejamento
Urbano apresentou o
projeto que, no geral,
prevê a troca do telhado,
a instalação de calhas e
rufos, a construção de
plantibanda – espécie

de moldura ou faixa horizontal na parte superior
da construção que tem
como finalidade esconder o telhado, as calhas e
a caixa d água. A impermeabilização e a pintura
das paredes ao lado do
palco também são contempladas no projeto de

engenharia.
“O telhado será
substituído por telhas
metálicas termoacústicas, já que no local há
uma espécie de lona e
mesmo com a realização
de serviços periódicos, a
estrutura tende a romper devido à exposição

constante de sol e chuva”, descreveu o engenheiro Carlos Benedito.
Envolvendo uma área
de aproximadamente 60
m², restrita à cobertura
dos setores de palco e
camarins, a obra deverá
ter duração aproximada
de 30 dias com inves-

timentos previstos de
cerca de R$ 40 mil.
A Secretaria de Suprimentos e Qualidade
irá coordenar a próxima
etapa do projeto, que
consiste na contratação
da empresa responsável
pela execução do serviço.

Governo viabiliza Conselho Municipal para
fortalecer as ações de emprego e renda
De Mogi Mirim
As ações voltadas
à geração de emprego
e renda à população
seguem a pleno vapor.
Para avançar em mais
uma etapa, a Prefeitura
organiza o lançamento
do Conselho Municipal
do Trabalho, Emprego
e Renda de Mogi Mirim
e do Fundo Municipal

do Trabalho, Emprego
e Renda de Mogi Mirim.
Sob coordenação da
Secretaria de Governo, a cerimônia será
realizada no dia 28 de
setembro, na Prefeitura. “É uma iniciativa
extremamente positiva,
pois estamos formando
o alicerce da política
de emprego no Município. A partir disso,

o planejamento nesta
área será permanente,
o que trará benefícios
à população de maneira
contínua”, explicou o
secretário de Governo,
Massao Hito.
A formação do Conselho permitirá reunir
os representantes do
governo, dos empregadores e trabalhadores
com o objetivo de for-

mular um Plano de
Ação. Neste dia (28)
será realizada a eleição
dos membros do Conselho com represen tantes de todas as partes envolvidas.
Dentre as principais
metas, o órgão deverá
atuar principalmente
no enfrentamento aos
efeitos negativos dos
ciclos econômicos e do

desemprego estrutural
sobre o mercado de trabalho, além de assegurar junto ao Conselho
Municipal de Educação
a vinculação da escolaridade com a formação
social e profissional
continuada.
Recentemente, a
Secretaria de Governo
também lançou a ADL
(Agência de Desen-

volvimento Local) em
parceria com a ACIMM
(Associação Comercial
e Industrial de Mogi
Mirim). Na prática,
o Município passou
a disponibilizar uma
agência de fomento e
atendimento específico e qualificado a todo
segmento empresarial,
abrangendo comércio,
serviço e indústria.
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Biblioteca Municipal de Holambra disponibiliza
100 novos títulos
De Holambra

Bibliotecas Públicas.
Os títulos foram seleO acervo da Bibliote- cionados com foco na
ca Municipal José Ma- produção literária braria Homem de Montes sileira contemporânea
passou a contar esse e fazem parte de uma
m ê s c o m 1 0 0 n o v o s lista de vencedores e
títulos, já disponíveis finalistas de grandes
aos leitores interessa- concursos nacionais.
dos. Os livros foram
E n t r e
e l e s ,
doados pelo Sistema “Heroínas Negras BraEstadual de Bibliote- sileiras em 15 Cordéis”
cas Públicas (SisEB) e “ R e d e m o i n h o e m
através do Programa Dia Quente”, de Jarid
de Apoio à Atualização A r r a e s , “ N a d a D i g o
e Renovação de Acervo de Ti, Que em Ti Não
do Sistema Estadual de 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
2018. Na literatura
infantil se destacam
“E Foi Assim Que Eu e
a Escuridão Ficamos
Amigas” e “Amoras”,
de Emicida, além de
três novas publicações
da consagrada escritora infantojuvenil Ruth
Rocha.
O objetivo do pro-

grama 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
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).

Polo de Transformação e Inovação Digital lança
plataforma “DelivryTo Jaguariúna” no dia 21 no
Teatro Municipal
De Jaguariúna
O Polo de Transformação e Inovação
Digital do Circuito das
Águas Paulistas, em parceria com as secretarias de desenvolvimento
econômico e social e de
turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna,
lança no próximo dia
21 de setembro o “DeliveryTo Jaguariúna”,

plataforma de comércio
eletrônico local.
O evento de lançamento será realizado no
Teatro Municipal Dona
Zenaide, a partir das 19h.
Para participar, é
necessário fazer a inscrição através do link:
https://www.sympla.
com.br/evento-presencial-jaguariuna---a-melhor-plataforma-de-vendas-locais---delivery-

to__1338642. As inscrições são gratuitas.
A “DeliveryTo Jaguariúna” é uma plataforma que busca conectar o
comerciante ao consumidor. Com a “DeliveryTo
Jaguariúna” os setores
de comércio e serviço
encontrarão mais facilidade para chegar aos clientes, afinal, tudo poderá
ser feito apenas com um
clique no celular.

Segundo o secretário
municipal de desenvolvimento econômico,
Lúcio Tomasiello, está
sendo feito o máximo
de esforço para ajudar
o comércio e a indústria
local a se recuperar da
pandemia. “Um aplicativo local acredito que
ajudará a aumentar e
simplificar as vendas”,
destacou.
Na “DeliveryTo Jag-

uariúna” tudo pode ser
vendido e todos podem
comprar. “A “DeliveryTo Jaguariúna” surgiu
durante a pandemia.
Nós percebemos a aflição
dos empreendedores e
identificamos as necessidades deles neste momento. Tudo o que eles
precisam vai estar dentro
desse aplicativo”, afirmou o presidente.
Ainda de acordo com

Pellegrini, o Polo estabeleceu uma parceria
com a Fundo Social de
Solidariedade da Cidade
para que a DeliveryTo
contrate profissionais
que buscam uma oportunidade para ingressar
no mercado de trabalho.
Essas pessoas serão responsáveis para auxiliar
os lojistas a cadastrarem
produtos e dar suporte
ao uso da plataforma.

Edição de setembro do “Jaguariúna Solidária”
será nos dias 21, 22, 23 e 24
mais uma edição do
programa Jaguariúna
Solidária.
As doações serão
realizadas no Centro
Dia do Idoso - Praça
Basaglia, 497, Jd.
Zeni - das 9h às 12h e
das 13h às 16h.
O Programa Jaguariúna Solidária tem
como objetivo fazer a
doação de roupas, sapatos e acessórios arrecadados pelo Fundo
De Jaguariúna
retaria de assistência Social para famílias
social da Prefeitura em situação de vulO Fundo Social de de Jaguariúna, real- nerabilidade.
Para evitar aglomS o l i d a r i e d a d e , e m iza nos dias 21, 22,
e
r
ações e permitir
parceria com a sec- 23 e 24 de setembro
mais tranquilidade e

conforto na escolha
das peças, o atendimento será feito através de um agendamento prévio.
Os interessados devem efetuar o agendamento das 8h30
às 16h, pelo telefone
3937- 4945.
De acordo com o
Fundo Social, cada
pessoa poderá comparecer em um único
dia e a recomendação
é para que leve uma
sacola para armazenar as peças escolhidas.
A presidente do
Fundo Social de Sol-

idariedade de Jaguariúna, Flora Reis,
destacou o papel importante que o projeto
ocupa na sociedade.
“O jaguariunense
é um povo solidário
por natureza. Nossa

proposta é estimular
cada vez mais esse
espírito e reforçar a
empatia com o próximo. Acredito que estamos conseguindo
atingir esse objetivo”,
afirmou a presidente.
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Free Play/Sejel conhece calendário do 2º
semestre da natação
De Mogi Mirim
E vem muita competição aí para a equipe
de natação de Mogi
Mirim. A Free Play/
Sejel conheceu nesta
semana, após congressos técnicos, o calendário do segundo semestre da modalidade em
2021. A agenda reúne
provas organizadas
pela FAP (Federação
Aquática Paulista) e
pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).
A primeira escala
marcada para os atletas que defendem Mogi
Mirim é em Americana, no Centro Cívico,
no bairro Colina. No
sábado, dia 25 de se-

tembro, tem a volta
das competições da 2ª
Região, com o Torneio
Regional Pré-mirim
e Petiz. Este formato,
por delegacia, foi o
mais prejudicado, com
raros eventos desde o
início da pandemia.
“Os atletas mais novos precisam deste espírito de competição
para complementar a
formação. Óbvio que
focamos no desenvolvimento técnico e pensamos sempre em criar
humanos melhores,
mas, no esporte, competir é fundamental
e a volta dos torneios
regionais é algo para
celebrarmos”, frisou
Ricardo Martiniano,
coordenador técnico

da Free Play/Sejel. No
total, 40 provas estão
agendadas para o campeonato, que reunirá
atletas do pré-mirim
(nascidos entre 2013
e 2014) até o petiz 2
(nascidos em 2009).
Outro regional na
agenda será o Infantil
a Sênior, agendado
pela FAP para o dia 2
de outubro, no Gran
São João, em Limeira.
No dia 23 de outubro será a vez de uma
nova edição do Torneio
Regional Pré-mirim a
Petiz em etapa única,
na ocasião, no Nosso
Clube, em Limeira. E
no dia 6 de novembro
foi marcado evento
para Jundiaí, de Petiz
a Sênior.

O cronograma segue
com competições em
outros níveis. De 29 a
31 de outubro acontece o Festival Sudeste
Infantil/Juvenil. A versão deste torneio para
Mirim/Petiz será de 18
a 21 de novembro. Ambas foram agendadas
para a Arena ABDA, em
Bauru. Em relação aos
estaduais, de 10 a 12 de
dezembro, em São Caetano do Sul, acontece o
Paulista de Vinculados.
Já as quatro edições
de verão do estadual
para federados serão
na ABDA, em Bauru. O
Paulista Petiz acontece
nos dias 14 e 15 de dezembro. De 15 a 17 de
dezembro será a vez
do Paulista Infantil. Já

o Paulista Juvenil e o
Paulista Júnior/Sênior
foram marcados de 17
a 19 de dezembro.
E tem ainda o calendário dos eventos
nacionais. O Brasileiro Infantil será de 9
a 13 de novembro, no
Paraná. O Brasileiro
Juvenil foi marcado
para ocorrer de 23 a
27 de novembro, no
GNU (Grêmio Náutico
União), em Porto Alegre (RS). E o Brasileiro
Júnior/Sênior será no
Rio de Janeiro, de 7 a
11 de dezembro.
“Estamos treinando
forte, sempre com o
objetivo de competir
no máximo possível de
competições, em busca
das melhores marcas,

de pódios, de ouros,
mas, acima de tudo,
como ocorre há cerca
de 28 anos, para representar e levar a bandeira de Mogi Mirim para
todos os cantos do país
e promover a cultura
esportiva, tão importante para desenvolver
a nossa comunidade”,
completo Martiniano.
O trabalho da Free
Play é desenvolvido
com o patrocínio da
Prefeitura Municipal
de Mogi Mirim, Colégio
Conectado, Gonçalves
Avenida Society, Ótica
Líder, Sucos Alvorada,
Tradibom e VSwim e
apoio do Laboratório
22 de Outubro e da
Clínica Vitallis.

Prefeitura amplia Projeto Judô à educação
especial em Artur Nogueira
mais suas habilidades físicas, psíquicas e sociais.
Desde 2011, o projeto
atende centenas de crianças e adolescentes da rede
pública nogueirense, onde
instrutores trabalham a
prática segura e consciente
de atividades esportivas.
A secretária de Educação
Débora Sacilotto destaca
que a ampliação do projeto
ao CRAEE promoverá ainda mais qualidade de vida
para os alunos atendidos no
Centro, já que o esporte é
uma ferramenta de inclusão
e transformação social.
“Com professores sensíveis para receber e acolher
nossos pequenos campeões,
a iniciativa proporcionará
inclusão e ainda mais desenvolvimento/aprendizado às
crianças da Educação Especial. O professor Rodolpho
ajuda muito a gente, e é
extremamente preocupado
Kimono também é sinô- Educação Especial. Agora, com o desenvolvimento
nimo de inclusão em Artur os aluninhos do Centro de das crianças. Não temos
Nogueira. Através de par- Referência em Atendimento palavras para agradecer ao
ceria entre as secretarias à Educação Especial (CRA- apoio que a secretaria de
de Educação e Esportes, o EE) recebem aulas de judô, Esportes tem nos dado”,
Projeto Judô foi ampliado à e poderão desenvolver ainda frisou Débora.

Editais

HABILIDADES TRABALHADAS
O sensei Rodolpho Lavoura está à frente do projeto, e explica que o judô é
muito conhecido por ser
uma modalidade olímpica
que sempre trouxe medalhas ao Brasil. No entanto,
ele frisa que o judô competitivo é apenas uma pequena
parte desse universo. Isso
porque, originalmente, a
modalidade foi criada como
um sistema educacional com
o objetivo de desenvolver as
habilidades físicas, psíquicas
e sociais, tornando-se uma
valiosa ferramenta de trans-

Editais

1ª REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados
que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES
NOVOS ZERO KM, TIPO PASSEIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL. Data da Realização 08/10/2021 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, 20 de setembro
de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
AMARILDO BOER
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

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:

DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO

CONTRATO Nº 222/2019 – TERMO DE APOSTILAMENTO – PROC ADM Nº 5471-6/2019,
tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
CAPODIFÓGLIO & CIA LTDA. Objeto: Apostilamento contratual para transferência de numerário da
dotação de nº 626-10.01.12.361.0036.2.049.339030.01.2200000 no valor de R$ 5.292,00 e alocada
como suplementação proporcional nas dotações 561-07.01.08.244.0014.2.016.339032.01.5100000;
24-02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.1100000; 877-20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000.
Data de assinatura: 10/09/2021. Artur Nogueira, 20 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal

CONTRATO Nº 122/2021 – INEXIGIBILIDADE – PROC ADM Nº 5634-5/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DROGARIA NOVA
ESPERANÇA EIRELI. Objeto: Fornecimento de medicamento Fumarato de Dimetila, na dosagem de
240mg, em cumprimento de decisão exarada no processo nº 1000608-88.2021.8.26.0666. Vigência:
90 (noventa) dias. Valor total: R$ 13.780,48 (treze mil e setecentos e oitenta reais e quarenta e
oito centavos). Dotação orçamentária: 464-06.05.10.301.0040.2.083.339091.01.3100000. Data de
assinatura: 08/09/2021. Artur Nogueira, 20 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 123/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5678-2/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): LUIS HENRIQUE
ROMAGNOLO - ME. Objeto: Fornecimento de 750 (setecentas e cinquenta) camisetas em malha PV
(composta de 67% dos fios em poliéster e 33% de viscose) na cor branca, com silk screen na frente
(Tema “Outubro Rosa e Novembro Azul”) e manga (logo da Prefeitura de Artur Nogueira), em vários
tamanhos, para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 90 (noventa) dias.
Valor total: R$ 16.875,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Dotação orçamentária:
227-06.01.10.301.0040.2.029.339039.05.3010001. Data de assinatura: 10/09/2021. Artur Nogueira,
20 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 126,24”

Caio Rodrigues também
destaca a importância da
prática esportiva para o bom
desenvolvimento da criança.
“O Judô ajuda a melhorar o
condicionamento físico, já
que a atividade envolve golpes que trabalham todos os
músculos, como das pernas,
braços e abdômen, além de
auxiliar no ganho de massa
magra, força, agilidade, resistência, flexibilidade e expressão corporal. As crianças atendidas no CRAEE
desenvolveram habilidades
que só o esporte é capaz de
desenvolver, principalmente
na saúde mental”, pontuou.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

CONTRATO Nº 121/2021 – INEXIGIBILIDADE – PROC ADM Nº 5440-7/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIAL 3ALBE LTDA.
Objeto: Fornecimento de insumos de alimentaçã para nutrição oral e enteral – ao paciente para o período
compreendido de 60 (sessenta) dias, em cumprimento de mandado judicial expedido no processo
de nº1003295-72.2020.8.26.0666. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor total: R$ 2.240,00 (dois mil,
duzentos e quarenta reais). Dotação orçamentária: 306-06.01.10.301.0040.2.061.339091.01.3100000.
Data de assinatura: 01/09/2021. Artur Nogueira, 20 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal

formação.
“Desde o início do nosso
Projeto, em 2011, o objetivo era desenvolver o judô
nas escolas. Até o início da
pandemia, conseguimos
trabalhar o judô em seis
escolas municipais. Nossos
melhores resultados foram
relacionados à valores como
respeito, responsabilidade e autonomia. Também
observamos a evolução do
repertório motor e controle
emocional dos alunos que
praticam o judô a médio/
longo prazo”, comentou
Lavoura.
O secretário de Esportes

Secretária de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 94,68”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” - SANEAMENTO AMBIENTAL, com sede na
cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, nº. 282 – Jardim Centenário, no uso de suas
atribuições, convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no Processo Seletivo, a comparecerem no
endereço: NA SEDE DO CONSÓRCIO CEMMIL – Rua Belém do Pará, 282 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/
SP – Cep: 13845-252 no período de 21 DE SETEMBRO À 27 DE SETEMBRO DE 2021, no horário no horário das
08:00 as 11:30 ou 14:00 às 15:00 para entrega de TODOS os documentos necessários para admissão, ORIGINAL
E CÓPIA DE: (1°-Carteira de Trabalho, 2°-CPF (do convocado, cônjuge e dos filhos), 3°-RG, 4°-PIS, 5°-Reservista, 6°CNH, 7°-Comp. De Endereço, 8°-Certidão de Nascimento ou Casamento (do convocado e dos filhos até 14 anos),
9°-Caderneta de vacinação (do convocado e dos filhos até 14 anos), 10°-Título de Eleitor (com comprovante de
estar quite a justiça eleitoral), 11°-Antecedentes Criminais, 12°-01 foto 3x4.). Na forma do que prevê o Edital nº.
03/2019, o candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
1. – PARA O CARGO DE: Serviços Gerais – MOGI MIRIM
CLASSIF.

135
136

INSCRIÇÃO 		

1685969
1691252

NOME

ISABELLA KARLA GOMES
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES
Mogi Guaçu, 21 de setembro de 2021.
Ivair Luiz Biazotto
Superintendente

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 86,79”

RG

560519059
607446146

