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Ministra Damares Alves se reúne com autoridades da região para debater
a implementação de Frentes Parlamentares de Defesa das Pessoas com
Deficiência e Doenças Raras
A Ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, esteve na
terça-feira, 14 de setembro, na
cidade de Jaguariúna, participando de reunião com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores,
secretários e diretores municipais, além de profissionais
do setor de cidades da Região
Metropolitana de Campinas,
para debater a implementação
de Frentes Parlamentares de
Defesa das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras nos
municípios paulistas. Pedreira
esteve representada no evento
pela secretária municipal de
Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart, pela vereadora Patrícia
Alethéia Trevisan Pedroso

Governo anuncia programa Pró SP
com recorde de R$ 47,5 bilhões em
investimentos
O Governador João Doria
apresentou nesta quarta-feira (15) o Pró SP (www.prosp.
sp.gov.br ), um programa
com estimativa recorde de
R$ 47,5 bilhões em investimentos até 2022. O pacote
prevê 8 mil obras e geração
de 200 mil empregos. Para
o próximo ano, o orçamento
do Estado prevê investimentos da ordem de R$ 25 bi-

lhões, além de mais R$ 22,5
bilhões que estão sendo ou
serão aplicados em 2021. “É
o maior programa de obras
da história do Estado de
São Paulo. O Pró SP nasce
grande, do tamanho de São
Paulo e do Brasil, gerando
oportunidades, empregos,
benefícios e melhor qualidade de vida”, afirmou Doria.
“Isso é fazer política pública

e social. Gerar benefícios
e oportunidades para que
todos os municípios de São
Paulo tenham desenvolvimento e prosperidade.”
Com o anúncio, o Governo de São Paulo confirma
a maior recuperação da capacidade de investimento
estadual desde 2015, quando
o Estado liquidou R$ 18,5
bilhões em investimentos.
Página 3.

Secretaria de Turismo
de Mogi Mirim abre
agendamento para visita ao
Abrigo Subterrâneo
A Secretaria de
Cultura e Turismo
abriu a agenda para
a visitação do “Abrigo Subterrâneo Luiz
Milano Filho” popularmente conhecido
como “Bunker”. O
abrigo subterrâneo
passou por amplo

processo de restauro
e foi inaugurado no
último dia 25 de agosto. Para quem quer
visitar e conhecer um
pouco mais da história relativa ao abrigo
subterrâneo, é só ligar
no Centro Cultural
em horário comercial

e agendar a visita. A
primeira visita já tem
data marcada: Será no
próximo sábado, 18 de
setembro, entre os horários das 9h às 12h. A
entrada é gratuita, porém o agendamento é
necessário para evitar
aglomeração.
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Governo
libera mais
um R$ 1
milhão à
prefeitura de
Amparo

CEMAAE de
Mogi Mirim
recebe o título
de “Instalação
Modelo”

O governo do Estado confirmou nesta terça-feira (14) a
liberação de mais R$ 1 milhão
à prefeitura de Amparo. O
recurso financeiro, repassado
por meio de convênio firmado entre a administração
municipal e a secretaria de
Desenvolvimento Regional
Página 4.

O CEMAAE (Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado) Rachel Ramazzini Mariotoni é
a edificação pública municipal que passa a ser sinalizada como instalação modelo
para o PMVA (Programa
Município VerdeAzul).
Página 6.

Domingo tem o 48º Passeio
Ciclístico Lebrão em Jaguariúna

O tradicional Passeio Ciclístico
Lebrão está de volta para matar a
saudade dos jaguariunenses. Prepare a sua bicicleta porque é hora
de pedalar! Neste domingo, dia 19,
acontecerá a 48ª edição em comemoração ao aniversário da cidade

que neste mês comemora 67 anos.
Todos estão convidados a pedalar pela cidade, curtir o dia em
família e se exercitar participando
do evento que não aconteceu no
ano passado devido à pandemia
da covid-19.

Página 2 caderno B

Mogi Guaçu
realiza
Semana da
Árvore
SAAMA (Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente) em parceria
com a ACIMG (Associação
Comercial e Industrial de Mogi
Guaçu) lança a Semana da
Árvore, que acontece entre os
dias 20 e 25. O projeto comemora o Dia da Árvore, 21 deste
mês, tem por objetivo promover a arborização da cidade e
faz parte do programa Plante
sua Árvore.
Página 6.
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Polo de Empregabilidade
Inclusiva foi apresentado em
Setembro Amarelo: é preciso ter
Campinas
ferramentas para lidar com o mundo
ARTIGOS

*Por Letícia Lyle
No semáforo, a cor amarela é frequentemente associada com desaceleração. O
motorista precisa reduzir a
velocidade ou até mesmo
parar. Muitos ainda relacionam esse tom com confiança, liderança intelectual,
sabedoria e otimismo. Todos esses pontos podem – e
devem – estar conectados
com a campanha Setembro
Amarelo, iniciada no Brasil
em 2015, em busca da valorização da vida.
O tema suicídio – e os
subtópicos adjacentes,
como o combate às causas
relacionadas, entre elas a
depressão – vem deixando
de ser tabu há algum tempo. Produções audiovisuais,
como a série da Netflix “13
reasons why”, ajudaram a
trazer esse debate à mesa,
desmistificando essa conversa, que precisa acontecer. Mas bem longe do
audiovisual e bem pertinho
da nossa realidade: você já
parou para pensar que pode
ter uma Hannah (protagonista da obra televisiva) a
metros de distância?
Antes de falar do tema
suicídio em si, é preciso
abordar alguns componentes que giram ao seu redor.
Bullying, solidão, depressão
e baixa autoestima fazem
parte do dia a dia de muitos
jovens na escola e, muitas
vezes, não há espaço, e principalmente ferramentas,
para lidar com isso.
Mais do que nunca, precisamos de aparatos para
lidar com o mundo, especificamente em fases como
infância, pré-adolescência
e adolescência. Há 10 anos,
estudo o desenvolvimento
de competências socioemocionais e trabalho com isso.
Antes de estar em um cargo
de direção pedagógica, criei
programas em escolas públicas e privadas, projetos
de formação de professores, adaptei currículos e
materiais didáticos. Cada
uma dessas experiências
evidenciou a importância dessas competências e
do quanto são essenciais
para o processo de ensino
e aprendizagem – e para o

desenvolvimento humano
de pais, responsáveis, professores e estudantes.
Quando falamos sobre
competências socioemocionais, delimitamos um
conjunto de ações, habilidades, comportamentos
e valores que norteiam a
maneira pela qual o indivíduo se relaciona consigo
mesmo, com as pessoas e
com o mundo a sua volta.
Uma série de estudos e
experiências no Brasil e em
outros países demonstram
os benefícios do trabalho
com essas habilidades. Modelos educacionais de todo
o mundo, dentre eles os
da Finlândia, Austrália e
Cingapura, estão voltando
esforços para garantir nas
escolas esse trabalho com
aprendizagem socioemocional.
Mesmo com boas práticas e intenções, alguns
dados continuam sendo
alarmantes. De acordo com
a Organização das Nações
Unidas (ONU), anualmente, cerca de 800 mil pessoas
tiram as próprias vidas.
É um número assustador
e corresponde à população de uma grande cidade.
No Brasil, a Organização
Mundial da Saúde – OMS
estima que 32 indivíduos
morrem diariamente pelos
mesmos motivos.
A pandemia do novo coronavírus, que nos obrigou
a ficar em casa, agravou alguns quadros de depressão
e ansiedade em até 100%,
segundo estima um estudo
da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - UERJ,
publicado pela revista científica The Lancet. Ainda
não se sabe muito sobre
os impactos neurológicos
a longo prazo das pessoas
que tiveram Covid-19 e se
recuperaram.
Na condição de docentes
e pedagogos, não podemos nos silenciar diante de
qualquer sinal de introspecção fora do comum,
agressividade demasiada
ou melancolia inesperada.
Esses cenários podem estar
relacionados a quadros de
violência dentro ou fora

da sala de aula. Temos que
olhar com uma lupa para
cada uma e cada um de nossos estudantes. O mesmo
deve acontecer dentro de
casa: pais, familiares e responsáveis têm que estar “de
plantão” e não normalizar
situações de instabilidade
emocional. Ninguém entra
em um quadro depressivo
de um dia para o outro. Os
sinais vão sendo mostrados
aos poucos.
O Instituto Ayrton Senna (IAS) lidera um grupo
de estudos chamado Edulab21, que busca desenvolver instrumentos para a
avaliação das competências
socioemocionais em escolas. Na sua primeira versão,
o instrumento criado por
eles, SENNA 1.0, conseguiu
apontar correlações entre
vulnerabilidade e violência
e competências socioemocionais.
Muitos dos fatores interligados com as causas da
depressão e do suicídio estão relacionados à infância
e à adolescência. A própria
campanha do Setembro
Amarelo tem base nessas
faixas etárias. Em 1994,
Mike Emme, de apenas
17 anos, tirou a própria
vida em seu Mustang 1968,
pintado por ele de amarelo.
Seus pais iniciaram, então,
um trabalho de conscientização após o triste fato e
o laço com essa tonalidade
acabou se tornando o símbolo dessa luta pela vida.
É crucial pensar que
pode ter um Mike bem
perto de cada um de nós.
Um olhar cauteloso e empático, seguido por um
tratamento adequado, pode
sim salvar vidas. Para além
disso, precisamos buscar
maneiras de garantir que
nossos jovens possam se
desenvolver com segurança, e espaço para crescer.
Já são muitas as soluções
disponíveis e evidências
sobre os efeitos positivos
do trabalho com as competências socioemocionais
em variados formatos. Escolha um, invente um, faça
o teste – esse desafio é de
todos nós.

Efeitos colaterais do trabalho
remoto
*Por José Renato Nalini
O “home-office” existe
há muitos anos. O país
campeão na utilização da
sistemática foi a Índia. Ali,
os estudantes desde cedo
iniciam-se na vida digital
e assim conseguem excelentes ocupações. A Índia
fornece textos bem elaborados com sínteses de livros,
resenhas, traduções, tudo
para servir aos americanos.
Universidades, entidades e
pessoas físicas se utilizam
do trabalho indiano.
Ali, a remuneração é por
produtividade e aqueles
que se dedicam podem
ganhar substancialmente
mais do que os que ainda
se locomovem para trabalhar na sede da empresa.
Tanto que os funcionários
obrigados a comparecer
reclamam porque se consideram menosprezados.
A lição hindu pode servir
para a reflexão brasileira
no pós-pandemia. Nem
acabou ainda a cepa Delta e
setores apressam-se à volta
dos funcionários, como se
tudo estivesse bem e não

pairasse a ameaça de nova
contaminação em massa.
O trabalho remoto, para
setores como a Justiça, é
uma benção. Basta verificar o número de decisões
proferidas, de despachos
de andamento, de conciliações obtidas, de processos
terminados. Para o Judiciário, o trabalho remoto
é uma benção, não uma
maldição. Essa experiência
deveria motivar o comando
da Justiça para instituir
de vez essa modalidade.
Congregar muitos funcionários no mesmo espaço
vai significar aquela perda
de tempo considerável. A
necessidade de se trajar
adequadamente, de tomar
uma condução, de parar
para as refeições. Sem falar
nas conversas, na consulta
às redes sociais, tudo aquilo
que pode ocupar um lapso
temporal que, em casa,
seria investido na pesquisa
doutrinária ou jurisprudencial, na elaboração de
minutas e outras tarefas.
Adicione-se a economia

que se faz em energia elétrica, o alívio no trânsito, que
infelizmente durou pouco.
É uma contribuição significativa para mitigar os efeitos dos gases formadores
do efeito-estufa, um desafio
que até agora não mereceu
qualquer providência séria
no Brasil.
Na verdade, o trabalho
remoto deveria ser mantido
e expandido. Com formidável economia em alugueres
de imóveis, sem qualquer
prejuízo para a produtividade. Os efeitos colaterais
do trabalho à distância,
no Brasil, são benéficos e
hábeis a inspirar os responsáveis por um equipamento
estatal sempre criticado. E
depois do “home-office”,
tão elogiado pela maioria
dos seus usuários.
*José Renato Nalini
é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pósgraduação da UNINOVE e
Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS –
2021-2022.

De Pedreira
O Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência, realizou na
terça-feira, 14 de setembro, a apresentação oficial
do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), na

cidade de Campinas.
Segundo informou a
secretária de Ciência e
Tecnologia da Prefeitura
de Pedreira, Thaís Galvão,
o Polo terá uma metodologia de emprego apoiado
e a contratação de profissionais com deficiência.
“Seu atendimento será
regional, ou seja, irá tra-

balhar em parceria com
os Postos de Atendimento
ao Trabalhador das cidades da Região Metropolitana”, destacou Thaís
Galvão.
O Polo de Empregabilidade Inclusiva tem
sua sede na Avenida das
Amoreiras, nº 165, Parque Itália, em Campinas.

Solicitação do Prefeito
Toninho Bellini para nova
UBS do José Tonolli tem
parecer favorável

De Itapira
Itapira deve ser contemplada em breve com
uma nova Unidade Básica
de Saúde para o bairro
José Tonolli. A solicitação
feita pelo Prefeito Toninho Bellini em abril deste
ano para o Governador
do Estado de São Paulo
Joao Doria teve parecer
favorável e o pleito segue
em tramitação pelo SP
Sem Papel. “Em abril,
já tivemos a sinalização
positiva de que seríamos
contemplados e desde
então estamos enviando
toda a documentação necessária”, disse Bellini. Na
época, o pedido foi protocolado pelo Secretário

Executivo de Desenvolvimento Regional Rubens
Emil Cury.
Através do Departamento Regional de São
João da Boa Vista, o Governo do Estado já está
solicitando informações
como localização prevista
para construir a unidade,
tamanho da equipe que
atuará no local, população
estimada que será atendida e outros dados técnicos
para dar continuidade ao
processo.
Atualmente, Itapira
conta com 12 Unidades
Básicas de Saúde com
Saúde Bucal e 15 equipes
de Estratégia de Saúde da
Família e outros serviços
de apoio. Uma dessas
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unidades é a UBS “Dr.
Décio Galdi”, situada na
Rua Fazendeiro Caetano
Gagliardi, 26, no bairro
Istor Luppi. Inaugurada
em 16 de dezembro de
2011, no segundo mandato de Toninho Bellini, é
essa UBS que hoje atende
a população de toda aquela região.
A construção de uma
nova unidade no bairro
José Tonolli atenderá
um pedido antigo daquela população, que hoje
conta com cerca de 4.200
moradores, para que os
mesmos não precisem se
deslocar para uma unidade distante para procurar
por serviços da Atenção
Básica em Saúde.
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Doria anuncia programa Pró SP com recorde de
R$ 47,5 bilhões em investimentosx

Da Redação
O Governador João
Doria apresentou nesta
quarta-feira (15) o Pró SP
(www.prosp.sp.gov.br ),
um programa com estimativa recorde de R$ 47,5
bilhões em investimentos
até 2022. O pacote prevê
8 mil obras e geração de
200 mil empregos. Para o
próximo ano, o orçamento do Estado prevê investimentos da ordem de R$
25 bilhões, além de mais
R$ 22,5 bilhões que estão
sendo ou serão aplicados
em 2021.
“É o maior programa

de obras da história do
Estado de São Paulo. O
Pró SP nasce grande, do
tamanho de São Paulo e
do Brasil, gerando oportunidades,
empregos,
benefícios e melhor qualidade de vida”, afirmou
Doria. “Isso é fazer política pública e social. Gerar benefícios e oportunidades para que todos os
municípios de São Paulo
tenham desenvolvimento
e prosperidade.”
Com o anúncio, o Governo de São Paulo confirma a maior recuperação da capacidade de
investimento
estadual

desde 2015, quando o Estado liquidou R$ 18,5 bilhões em investimentos.
Já na comparação aos orçamentos anuais geridos
pela atual administração,
o salto será de 81% em relação aos R$ 12,4 bilhões
de 2020.
No primeiro ano da
atual administração, em
2019, o Governo do Estado teve que contornar
desequilíbrios orçamentários entre despesas e receitas previstas na gestão
antecessora. Já no segundo ano, a pandemia levou
o Estado a concentrar a
aplicação de verbas prioritárias na área da saúde,
o que também se estendeu para o primeiro semestre de 2021.
A renovação do fôlego financeiro para uma
retomada robusta de investimentos estaduais é
creditada a dois fatores
principais. A austeridade
na gestão, com otimização de recursos e enxugamento da máquina administrativa, e a aprovação
de projetos importantes
na Assembleia Legisla-

tiva, como a reforma da
previdência paulista e o
ajuste fiscal estadual.
“São Paulo está de volta porque fez a lição de
casa. O Governo do Estado combateu a pandemia, buscou vacinas, fez
as reformas necessárias
para modernizar e otimizar a gestão em áreas
importantes e, agora, recupera a capacidade de
investimento”, declarou o
Vice-Governador Rodrigo Garcia, que também é
Secretário de Governo.
Retomada pós-pandemia
O Pró SP reúne o maior
conjunto de obras do pós
-pandemia no Brasil, entre iniciativas públicas
e também decorrentes
de 11 concessões e PPPs
(Parcerias Público-Privadas) capitaneadas pela
atual administração.
O investimento de
maior impacto é a retomada da construção da
Linha-6 Laranja do Metrô. Com previsão de R$
15 bilhões, a obra na capital é considerada a maior

da América Latina na área
de infraestrutura e já gera
3 mil empregos. A partir
de janeiro de 2022, a Linha-6 deverá contar com
5 mil postos de trabalho e
saltar para 9 mil vagas em
março de 2024.
O Pró SP inclui ainda
a construção da Linha-17
do monotrilho e as extensões da Linha-2 Verde
do Metrô e da Linha-9 da
CPTM. A despoluição do
rio Pinheiros, os Contornos da Rodovia dos Tamoios, o Hospital Pérola
Byington e a concessão
rodoviária
Piracicaba
-Pindorama, com 1,37 mil
quilômetros de extensão,
também integram o programa.
O Governo do Estado
publicou nesta quartafeira a licitação para mais
R$ 1 bilhão em obras do
programa Novas Estradas Vicinais. Os valores
serão usados para recuperar 456 quilômetros
em 54 vias. O Palácio
dos Bandeirantes ainda
confirmou investimentos
de R$ 400 milhões para
recuperar 5 mil quilôme-

tros de estradas de terra
em todas as regiões do
estado.
Somente em obras
rodoviárias, o Estado investe R$ 7 bilhões neste ano para recuperar e
modernizar 5 mil quilômetros em 430 rodovias.
O Governo de São Paulo
também reforça o engajamento na gestão municipalista ao firmar 3076
convênios e reservar R$
1,5 bilhão para obras em
parceria com as 645 Prefeituras paulistas.
Já a previsão para
2022 lista R$ 6,5 bilhões
para obras de logística e
R$ 6 bilhões em mobilidade, além de recursos
para projetos específicos das Secretarias Estaduais: R$ 1,7 bilhão em
Agricultura e Desenvolvimento Regional; R$ 1,2
bilhão em Segurança Pública e Administração Penitenciária; R$ 1,2 bilhão
em Saúde; R$ 1 bilhão
para Educação; R$ 700
milhões em Turismo e
Desenvolvimento Econômico; e R$ 6 bilhões para
as demais áreas.

Doria determina que Butantan substitua lotes de
vacinas interditadas pela Anvisa
Da Redação
O Governador João
Doria determinou nesta terça-feira (14) que o
Instituto Butantan providencie junto à biofarmacêutica Sinovac novas
doses da CoronaVac para
substituir os lotes de va-

cinas que estão interditados pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária).
As primeiras 6,9 milhões de doses serão entregues nesta quarta-feira
(15) ao Ministério da Saúde. Elas foram produzidas
pelo próprio Butantan

com IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) proveniente de fábrica na China certificada pela Anvisa.
Um novo lote com 5
milhões de doses prontas chegará a São Paulo na próxima semana e
também foi produzido na
fábrica da Sinovac visto-

riada pela Anvisa. Desta
forma, haverá uma solução prática para o impasse.
“Não podemos ter doses bloqueadas em meio
a uma pandemia. A população precisa de vacinas. Por isso, determinei
ao Butantan o remane-

jamento de vacinas para
suprir as que estão interditadas. Nós precisamos
de celeridade. Por isso,
as novas doses virão de
fábricas vistoriadas pela
Anvisa para pronta aplicação”, disse Doria.
O Instituto Butantan
mantém uma força-ta-

refa em perfeito entendimento com a Anvisa
para liberação dos lotes
interditados. Até a liberação, o remanejamento
das novas doses vai substituir cerca de 8 milhões
de imunizantes com uso
temporariamente
suspenso.

SP anuncia redução do ICMS e linha de crédito
especial para setores afetados na pandemia
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (15) o Retoma SP, programa de meio
bilhão de reais em investimentos para os setores
mais afetados durante a
pandemia da COVID-19.
Dentre as principais medidas estão a redução do
ICMS de bares e restaurantes para 3,2% e a criação do “Linha Nome Limpo”, com crédito especial
de R$ 100 milhões para
empresários que ficaram
com o nome sujo por causa da pandemia.
“Tenho grande respeito por esse setor, pelos
empreendedores que são
lutadores, entusiastas da
sua profissão, e também

os milhares de trabalhadores que atuam em todo
o estado de São Paulo. O
Retoma SP é um programa com mais de meio
bilhão em investimentos
para a retomada econômica”, disse Doria.
O Retoma SP é uma
iniciativa que levará às 16
regiões administrativas
do estado a maior oferta
de serviços e programas
para impulsionar a economia das cidades paulistas, com R$ 520 milhões
em investimentos. O primeiro evento acontece
na próxima sexta-feira
(17), em Campinas, com
a apresentação de todo
o programa e de serviços acessíveis aos setores
mais afetados na pandemia.

Trabalhadores,
desempregados, estudantes
e pequenos empreendedores que necessitam de
auxílio neste momento
de retomada poderão ter
acesso a serviços, como
Banco do Povo, Empreenda Rápido, Bolsa do
Povo (incluindo Bolsa
Trabalho e Bolsa Empreendedor), Mutirão do
Emprego (com apoio dos
PATs),
Poupatempo (serviços
digitais), entre outros.
Doria confirmou a
redução do ICMS para
bares e restaurantes de
3,69% para 3,2%, medida
que representa uma redução de custo de até 13%
para o setor. A mudança
é fruto de meses de diá-

PAT oferece curso gratuito
de Comprador de Moda nos
dias 23 e 24 de setembro
De Jaguariúna
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jaguariúna e a
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura oferecem nos dias 23 e 24
de setembro, das 18h às
22h, o curso comprador
de moda, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas

Empresas). O curso é totalmente gratuito e voltado aos empresários do
comércio varejista da cidade, e será realizado na
sede do PAT Jaguariúna.
No curso, serão abordados os seguintes temas: tipos de varejo de
moda, atribuições do
comprador de moda, organização do processo de
compra e relação marca,

produto e cliente.
Para participar, é necessário fazer inscrição
no link: https://bit.ly/
compradormodaj. Mais
informações podem ser
obtidas pelos telefones
(19) 3867-4223 e (19)
99988-3922.
O PAT Jaguariúna
está localizado na Rua
Coronel Amâncio Bueno,
810, no Centro.

logo entre o Governo de
São Paulo e o setor e irá
beneficiar 250 mil empresas do setor de bares e
restaurantes que poderão
pagar dívidas, reinvestir,
contratar mais trabalhadores e estimular a economia.
O regime especial de
tributação permitirá, a
partir de 1º de janeiro
de 2022, a aplicação de
alíquota de 3,2% sobre
a receita bruta de bares e restaurantes, em
substituição ao regime
de apuração do ICMS. A
iniciativa representa uma
renúncia fiscal de R$ 126
milhões pelo Estado. “É
uma forma de estimular
um dos setores mais afetados pela pandemia”,
explicou o Secretário de

Fazenda e Planejamento,
Henrique Meirelles.
O Governo de São
Paulo anunciou a criação
da nova linha para desnegativação de empresas.
Trata-se do “Linha Nome
Limpo”, que vai oferecer,
a partir de outubro, crédito especial de R$ 100
milhões, para que empresários que ficaram com o
nome sujo por causa da
pandemia possam regularizar sua situação.
Bolsa empreendedor
Durante a coletiva, foi
anunciado também o Bolsa Empreendedor. São
R$ 100 milhões de investimento para apoiar 100
mil empreendedores com
inscrições abertas até domingo (19). O programa

apoiará autônomos informais em situação de vulnerabilidade, priorizando
mulheres, jovens, pretos
e pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
O objetivo é impulsionar novos empreendimentos, incentivar pequenos negócios e tirar
autônomos da informalidade. Podem se inscrever
moradores dos 645 municípios paulistas, desempregados ou informais
maiores de 18 anos, alfabetizados e sem inscrição
de CNPJ como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica. As
inscrições podem ser feitas no site: www.bolsadopovo.sp.gov.br, clicando
no ícone “Bolsa do Povo
Empreendedor”.
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Edmir Chedid libera mais um R$ 1 milhão à
prefeitura de Amparo
Da Redação
O governo do Estado confirmou nesta terça-feira (14) a liberação
de mais R$ 1 milhão à
prefeitura de Amparo.
O recurso financeiro,
repassado por meio de
convênio firmado entre a
administração municipal
e a secretaria de Desenvolvimento Regional, é
resultado de uma emenda voluntária do deputado Edmir Chedid (DEM)
indicada ao orçamento
estadual de 2021.
De acordo com o parlamentar, o valor será
destinado às melhorias
da infraestrutura urbana, conforme projeto
executivo elaborado pela

prefeitura de Amparo. “O projeto executivo
comprova a importância
deste investimento para
a finalização da ponte do
bairro São Dimas, fundamental à comunidade.
Esta é uma antiga reivindicação do município”,
comentou.
Além disso, o parlamentar garantiu o repasse de mais R$ 550 mil à
prefeitura de Amparo. O
valor se refere às emendas impositivas (R$ 150
mil para a infraestrutura
urbana) e voluntárias ao
orçamento (R$ 400 mil à
saúde e segurança pública). “Parte deste recurso
financeiro será destinada
à compra de ambulância
e parte para viatura do

Corpo de Bombeiros),
declarou.
Apesar dos benefícios,
o parlamentar afirmou
que continua defendendo os interesses da administração municipal para
a Assembleia legislativa
de São Paulo (Alesp) e
ao governo estadual. “Na
prática, a finalidade é garantir benefícios à comunidade, principalmente a
de baixa renda”, disse.
Emendas
A atuação parlamentar pelo desenvolvimento
dos municípios também
resultou na liberação de
recursos financeiros às
prefeituras de Águas de
Lindoia, Alumínio, Amparo, Atibaia, Bom Jesus
dos Perdões, Bragança

Paulista, Brotas, Cachoeira Paulista, Campos
Novos Paulista, Cosmópolis, Cubatão, Estiva
Gerbi, Franco da Rocha,
General Salgado, Hortolândia e Holambra.
Também foram contempladas as prefeituras
de Igaraçu do Tietê, Ilhabela, Ipuã, Itapetininga,
Itapira, Itararé, Itatiba,
Ituverava, Jaguariúna,
Jambeiro, Jarinu, Joanópolis, Lindoia, Lorena, Louveira, Mairiporã,
Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul,
Monte Mor, Morungaba,
Nazaré Paulista, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira,
Piedade, Pinhalzinho, Piracaia e Porangaba.
Os recursos financei-

ros obtidos por Edmir
Chedid também foram
repassados às administrações municipais de
Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio de

Posse, São Luiz do Paraitinga, São Manuel, São
Pedro, Serra Negra, Socorro, Tuiuti, Ubatuba,
Valinhos, Vargem e Vera
Cruz.

Pedreira faz parte do Programa ‘Bolsa
Empreendedor’ lançado pelo Governo do Estado

De Pedreira
No último dia 10 de
setembro, o Governado
do Estado lançou o Programa “Bolsa Empreendedor”, que beneficiará
autônomos informais

em situação de vulnerabilidade.
Para a Região Metropolitana de Campinas foram abertas
11.924 vagas, incluindo
para autônomos e microempreendedores de

Pedreira. As inscrições
para o benefício podem
ser feitas até o dia 19
de setembro, no site do
Bolsa do Povo: www.
bolsadopovo.sp.gov.br.
Cada bolsa será de R$ 1
mil, paga em duas parcelas de R$ 500.
O programa conta com 100 mil bolsas,
dando prioridade para
mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas
e pessoas com deficiência. Recebendo inscrições de moradores dos
645 municípios paulistas, desempregados ou
informais maiores de 18
anos e sem inscrição de
CNPJ como empresário,

sócio ou administrador
de pessoa jurídica.
O objetivo do projeto é impulsionar novos empreendimentos
e tirar autônomos da
informalidade. O Bolsa Empreendedor deve
beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 400
mil pessoas.
“O projeto é uma boa
notícia para os autônomos informais, ele tem
o objetivo de regularizar
os MEIS (Microempreendedores Individuais)
e ainda levar conhecimento para as pessoas
através dos cursos fornecidos pelo Sebrae.
É um projeto ótimo e

muito importante para
a cidade”, destacou o
prefeito Hamilton Bernardes ao ser informado
pela secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Thaís Galvão.
Para ter acesso ao
programa, os autônomos devem participar
de um curso gratuito de
empreendedorismo, do
programa Empreenda
Rápido que é feito em
parceria com o Sebrae
(Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), conseguindo o certificado
com frequência mínima
de 80%. Todos também
devem obter formaliza-

ção como MEI ou outra
natureza jurídica.
O “Bolsa Empreendedor” faz parte do Bolsa
do Povo, que é o maior
programa de assistência
social e transferência de
renda da história do Estado de São Paulo, contando com um investimento em 2021 de R$ 1
bilhão. Reunindo vários
programas e ações sociais, além de participar da criação de vários
outros, trabalhando em
sete eixos programáticos, esportes, assistência social, educação,
saúde, habitação, qualificação profissional e
trabalho.

Prevenção ao câncer de ovário é tema de ações em
Jaguariúna
De Jaguariúna
Setembro é o mês de
conscientização do câncer
de ovário e a Prefeitura
de Jaguariúna realizará
ações para falar sobre o
assunto com a população.
Equipes da Secretaria
Municipal de Saúde esta-

rão em diferentes pontos
da cidade e as mulheres
poderão receber informações e fazer exames.
No dia 17 a campanha
acontecerá na Casa da
Mulher, das 9h30 às 12h.
No período da tarde, no
Parque Santa Maria, das
15h às 18h.

No sábado, dia 18, a
equipe estará na Estação
Maria Fumaça, das 11h às
15h.
Em todos esses locais
acontecerão rodas de
conversa e palestras com
profissionais da saúde de
Jaguariúna, em parceria
com a Sonhe Oncologia

e Hematologia, para chamar a atenção sobre o assunto e tirar dúvidas das
mulheres.
A secretária municipal
de Saúde, Maria do Carmo Pelisão, ressalta a importância de se fazer exames e acompanhamento
médico regulares principalmente nas mulheres
com mais de 50 anos.
“Esse tipo de câncer é di-

fícil de ser detectado precocemente. Muitas vezes
os sintomas são confundidos com outras doenças
mais leves o que favorece
o avanço da doença”, explicou a secretária.
CÂNCER DE OVÁRIO
O câncer de ovário é
o sétimo tumor maligno
mais diagnosticado nas
mulheres no Brasil e a se-

gunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás
apenas do câncer de colo
de útero.
A estimativa do Inca
(Instituto Nacional do
Câncer) é que até 2022
6.650 novos casos serão
diagnosticados a cada
ano. Isso representa 3%
de todos os cânceres detectados nas mulheres
brasileiras.
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Espaço de Educação Ambiental da Biblioteca Municipal
completa 4 anos
O Espaço de Educação
Ambiental instalado nas
dependências da Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes,
em Holambra, completa
este mês quatro anos de
existência. A iniciativa,
fruto de um trabalho
multidisciplinar, tem por
objetivo contribuir para
a formação de crianças,
jovens e adultos mais
conscientes.
O prédio da Bibliote-

ca foi planejado e construído há mais de uma
década como “Instalação
Modelo de Sustentabilidade”, exemplo que
integra o Programa Município VerdeAzul, do
Governo do Estado, e
conta com janelas estrategicamente posicionadas, além de pisos e paredes claras que propiciam
redução de consumo de
energia elétrica. Ao longo dos anos, foram real-

izadas várias adaptações
voltadas também para a
redução do consumo de
água, como caixa acoplada nos vasos sanitários
e redutores de vazão nas
torneiras. E esta semana a Prefeitura concluiu
mais um trabalho de adequação: a iluminação
fluorescente foi substituída e o espaço recebeu lâmpadas de LED,
mais modernas, limpas
e econômicas. Nos ban-

heiros foram instalados
sensores de presença
para o acionamento das
luzes, contribuindo para
evitar desperdício.
A Biblioteca Municipal José Maria Homem
de Montes fica na Rua
Solidágos, 36, no bairro Morada das Flores.
Ela funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às
17h, com entrada liberada a todos os interessados.

Secretaria de Cultura de Pedreira promove exposição
com o tema “Doses de Arte para uma Pandemia”

De Pedreira
A Secretaria Municipal de Cultura de Pedreira está promovendo
uma exposição de quadros com a participação
dos alunos do professor

de artes plásticas Fábio
Vitor Miranda do Centro Cultural de Pedreira,
a exposição tem como
tema: “Doses de Arte
para uma Pandemia” e
foi toda ela preparada
pelos alunos durante as

aulas virtuais que ocorreram no período de um
ano.
A Exposição teve
sua inauguração na
terça-feira, 14 de setembro, nas dependências
da Câmara Municipal
de Pedreira e acontece
até o dia 24 de setembro, sempre de segunda
a sexta-feira, das 9h às
16h, com entrada franca
para o público.
“É o que estamos vivendo, o presente. Tudo
que acontece, agora.
Não devemos olhar para
o passado com saudade
e para o futuro com
devoção.
Temos que vivenciar
o que está presente,
aprender com todos os

aspectos oferecidos por
este presente. A pandemia nos mostrou uma
única certeza, nada é estático, tudo segue, sem
esperar, sem desculpas,
sem parar, apenas segue, mostrando que a
evolução, o aprendizado, as angústias, medos
e incertezas também
seguem, e podem passar.
Não somos controladores de nada, absolutamente nada, percebemos que somos unidade,
sim, únicos, um, somos
apenas um ser, aprisionados em nossa existência, singular. Fomos
ceifados do convívio,
fomos cortados da sociedade, mas, de certo

modo isso foi bom, passamos a enxergar a verdadeira importância das
relações, da família, dos
amigos, dos mestres, da
liberdade, essa já nem
se sabe o significado
dela em tempos modernos, estamos longe da
normalidade prescrita,
estamos longe da naturalidade que achávamos
existir, apenas seguimos e como exercício
criativo, de escape, de
produtividade, a arte
nos torna mais alegres,
mais vívidos, mais esperançosos.
Compartilhamos diariamente doses de arte,
carinho, afeto, cuidado,
mesmo que distantes,
o online também nos

fez humanos, coração,
preocupados com o
outro, dividimos receitas, dividimos medos
e amarguras, tristezas
também, mas nada superou a felicidade em
produzir arte juntos,
conectados por cabos e
pelo coração. Estamos
seguindo, seguindo, em
frente, lutando neste
cenário de incerteza,
mas sem dúvida, estamos seguindo fazendo Arte, colecionando
sorrisos e mesmo que
distantes,
admirando
a superação de nossos
colegas em cada rabisco
e pincelada, com uma
única certeza, doses
diárias de arte é remédio para a alma”.

Turismo de Mogi Mirim abre
agendamento para visita ao Abrigo
Subterrâneo
De Mogi mirim

de agosto.
Para quem quer visiA Secretaria de Cultura tar e conhecer um pouco
e Turismo abriu a agenda mais da história relativa
para a visitação do “Abrigo ao abrigo subterrâneo, é
Subterrâneo Luiz Milano só ligar no Centro CulturFilho” popularmente con- al em horário comercial e
hecido como “Bunker”.
agendar a visita.
O abrigo subterrâneo
A primeira visita já tem
passou por amplo proces- data marcada: Será no
so de restauro e foi inau- próximo sábado, 18 de Segurado no último dia 25 tembro, entre os horários

das 9h às 12h. A entrada é
gratuita, porém o agendamento é necessário para
evitar aglomeração.
Para fazer a visitação é
recomendável usar roupas
e tênis confortáveis, passar repelente e levar uma
garrafa de água. O telefone
para agendar a visita é o
(19) 3805-3125.

Visitação agendada Abrigo Subterrâneo “Luiz
Milano Filho”
Agendamento por telefone: (19) 3805-3125
Data da visita: Dia 18
de setembro de 2021
Horário: 9h às 12h
Local: Rodovia Nagib
Chaib, s/nº - Bosque das
Jabuticabeiras – Mogi
Mirim/SP

Secretaria de Cultura de Pedreira promove exposição
com o tema “Doses de Arte para uma Pandemia”

De Pedreira
A Secretaria Municipal de Cultura de Pedreira está promovendo
uma exposição de quad-

ros com a participação
dos alunos do professor
de artes plásticas Fábio
Vitor Miranda do Centro
Cultural de Pedreira, a exposição tem como tema:

“Doses de Arte para uma
Pandemia” e foi toda ela
preparada pelos alunos
durante as aulas virtuais
que ocorreram no período de um ano.
A Exposição teve sua
inauguração na terça-feira, 14 de setembro, nas
dependências da Câmara
Municipal de Pedreira e
acontece até o dia 24 de
setembro, sempre de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h, com entrada
franca para o público.
“É o que estamos vivendo, o presente. Tudo
que acontece, agora.
Não devemos olhar para
o passado com saudade
e para o futuro com
devoção.

Temos que vivenciar o
que está presente, aprender com todos os aspectos
oferecidos por este presente. A pandemia nos
mostrou uma única certeza, nada é estático, tudo
segue, sem esperar, sem
desculpas, sem parar,
apenas segue, mostrando
que a evolução, o aprendizado, as angústias, medos e incertezas também
seguem, e podem passar.
Não somos controladores de nada, absolutamente nada, percebemos
que somos unidade, sim,
únicos, um, somos apenas um ser, aprisionados
em nossa existência, singular. Fomos ceifados do
convívio, fomos cortados

da sociedade, mas, de
certo modo isso foi bom,
passamos a enxergar a
verdadeira importância
das relações, da família,
dos amigos, dos mestres,
da liberdade, essa já nem
se sabe o significado
dela em tempos modernos, estamos longe da
normalidade prescrita,
estamos longe da naturalidade que achávamos
existir, apenas seguimos
e como exercício criativo, de escape, de produtividade, a arte nos torna
mais alegres, mais vívidos, mais esperançosos.
Compartilhamos diariamente doses de arte,
carinho, afeto, cuidado,
mesmo que distantes,

o online também nos
fez humanos, coração,
preocupados com o outro, dividimos receitas,
dividimos medos e amarguras, tristezas também,
mas nada superou a felicidade em produzir arte
juntos, conectados por
cabos e pelo coração. Estamos seguindo, seguindo, em frente, lutando
neste cenário de incerteza, mas sem dúvida, estamos seguindo fazendo
Arte, colecionando sorrisos e mesmo que distantes, admirando a superação de nossos colegas
em cada rabisco e pincelada, com uma única certeza, doses diárias de arte
é remédio para a alma”.
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Mogi Guaçu realiza Semana da Árvore

De Mogi Guaçu
A SAAMA (Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente)
em parceria com a ACIMG
(Associação Comercial e
Industrial de Mogi Guaçu) lança a Semana da Árvore, que acontece entre
os dias 20 e 25. O projeto
comemora o Dia da Árvo-

re, 21 deste mês, tem por
objetivo promover a arborização da cidade e faz
parte do programa Plante
sua Árvore.
A ação envolverá o comércio guaçuano que irá
distribuir, gratuitamente, cupons para que seus
clientes possam retirar
mudas de árvores na SAAMA para plantar em

suas calçadas.
“O Programa Plante
sua Árvore, de arborização de calçadas, existe
desde 2018, foi retomado
agora e visa a qualidade
de vida em nossa cidade.
A Associação é parceira
da Prefeitura em muitos projetos, já faz ações
de zeladoria de praças e
achamos que seu protagonismo iria ajudar muito na divulgação do nosso
projeto. Por isso criamos
a Semana da Árvore. Esta
é uma das ações do Programa, que é amplo. Com
ele pretendemos aumentar em 25% a arborização
da área urbana, para isso
dividimos a cidade em
oito setores, atualmente
estamos trabalhando no
setor três, alguns bairros

abrangidos por ele são:
Parque Real, Centenário,
Cambuí, Igaçaba, Parque Cidade Nova, dentre
outros. Vamos trabalhar
para aumentar a qualidade de vida de nossa cidade”, afirmou o secretário
da SAAMA, Marcelo Vanzella Sartori.
De acordo com publicação da Embrapa
(Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária),
Mogi Guaçu possui índice
médio de área verde em
10,85m², com potencial
para expansão. Segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde), o índice ideal é de 12m² por
habitante. Há inúmeros
benefícios na arborização
urbana, alguns são: contribui para temperaturas

mais amenas, estética
agradável e relaxamento mental, também ajuda a diminuir o risco de
enchentes, purifica o ar
e oferece mais alimento
para os animais.
“A Associação sempre
colabora com a sociedade e se engaja em questões que envolvem o meio
ambiente. Assim, mais
uma vez houve a união
do setor público com o
privado. A nossa parceria com a SAAMA tem a
intenção de unir a classe
empresarial nesse trabalho de conscientização e
replantio de árvores nas
calçadas, principalmente
na região central. Mas a
iniciativa se estende para
toda a cidade, pois o objetivo da Semana da Árvore

é aumentar a arborização
da cidade com árvores
nativas”, comenta o superintendente Adenilson
Junior dos Reis.
Saiba como plantar
sua árvore
A Associação, em parceria com a SAAMA e a
Cooperativa Sicoob Credinter, fez um
vídeo educativo sobre
as árvores, explicando
como plantá-las e fazer
poda sustentável,
preservando sua estrutura.
Veja aqui, saiba mais
sobre estes incríveis seres
e a importância que eles
têm na natureza.
https://www.youtube.
com/watch?v=SuUk4KlJAJk&t=87s

CEMAAE recebe o título de
“instalação modelo”
De Mogi Mirim

blico municipal – para
a implantação da “inO CEMAAE (Centro stalação modelo” se deu
Municipal de Apoio e em virtude de estar em
Atendimento Especial- ampla reforma, e já ter
izado) Rachel Ramazz- incorporado ao seu proini Mariotoni é a edifi- jeto os itens estruturais
cação pública municipal de sustentabilidade amque passa a ser sinal- biental, atendendo às
izada como instalação diretrizes estaduais.
modelo para o PMVA
Para o PMVA, são
(Programa Município necessários, no mínimo,
VerdeAzul).
10 itens sustentáveis
A escolha do CE- para a edificação públiMAAE - edificação per- ca
ser
considerada
tencente ao poder pú- modelo. No CEMMAE,

diversos itens exigidos
são totalmente contemplados: lâmpadas LED
e fluorescentes, ventilação natural, caixa
acoplada no vaso sanitário, torneiras com
arejador, torneiras com
temporizador, acessibilidade, reuso de madeira
de demolição, pintura
clara nos ambientes,
áreas permeáveis, coleta seletiva e destinação
adequada de resíduos
da Construção Civil.

O Programa Município VerdeAzul é um
programa do Governo
do Estado, do qual Mogi
Mirim participa, e tem
como interlocutores o
Secretário de Agricultura e de Meio Ambiente,
Oberdan Quaglio Alves,
e as assessoras Tanyra
Amaral e Caroline Zaniboni. Desde o início do
ano, a equipe tem atuado em diversas ações
voltadas ao PMVA no
Município.

Nascente Modelo é sinalizada com
foco na preservação ambiental

De Mogi Mirim
Neste mês de setembro, a Secretaria de Ag-

ricultura e de Meio Ambiente de Mogi Mirim
sinalizou a nascente
modelo do Município.

A nascente modelo
de Mogi Mirim fica localizada no bairro Linda Chaib (Zona Leste),
próximo à rua Janete
Clair. Ela está envolta
por vegetação nativa,
que compreende várias
espécies.
Uma nascente se caracteriza pelo afloramento natural do lençol
freático que apresenta

perenidade, ou seja, é o
local onde a água subterrânea atinge a superfície e dá início a um
curso d’água. O ponto onde a água aflora é
também chamado olho
d’água, mina, fonte,
bica ou manancial.
Uma nascente é considerada ‘modelo’ por
estar protegida por vegetação nativa preser-

vada, conhecida como
“mata ciliar”. Devem ser
mantidas as Áreas de
Preservação Permanentes (APPs) em um raio
de 50 metros ao redor
das nascentes e “olhos
d’água”, ainda que sequem em alguns períodos do ano.
A ação de sinalização
da nascente modelo é
um dos itens que com-

põem o Programa Município VerdeAzul, do
governo do Estado
de São Paulo, do qual
Mogi Mirim participa.
O programa tem como
interlocutores locais, o
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
Oberdan Quaglio Alves,
e as assessoras Tanyra
Amaral e Caroline Zaniboni.

Secretaria de Obras realiza recapeamento asfáltico
na Avenida Tancredo Neves
De Mogi Guaçu

aporte de R$ 240 mil.
O trabalho realizado
A Secretaria Munic- neste início de semana
ipal de Obras e Mob- dá sequência a outras
ilidade realizou nesta três intervenções simiterça-feira, em 14 de lares já concluídas nos
setembro, serviços de últimos sete dias. A prirecapeamento asfáltico meira delas foi feita na
em trecho da Avenida última segunda-feira,
Presidente
Tancredo ponto facultativo do FeNeves, em todo o en- riado da Independêntorno da Praça do Rota- cia, com renovação de
ry. As melhorias serão asfalto em 300 metros
feitas ao longo de 510 lineares da rotatória
metros lineares, recu- do Hospital Municiperando parte da via pal Dr. Tabajara Raamplamente castigada mos (HMTR), que liga
pela ação do tempo. Um as avenidas dos Tra-

balhadores, Padre Jaime e Mogi Mirim. Um
investimento de R$ 150
mil feito, a exemplo dos
demais, a partir da reprogramação de convênios firmados com o
Governo Federal.
Em seguida, 350
metros da Rua Izalino
Lealdini Osalo, no bairro Jardim Bela Vista,
via em que está instalado o Centro de Saúde
Dr. José Seixas Pereira, foram recapeados.
O recurso financeiro
necessário para as mel-

horias neste ponto foi
de R$ 170 mil. Outros
R$ 250 mil foram aplicados em asfalto novo
na terceira obra: 440
metros lineares da Rua
Francisco Franco de
Godoy Bueno, que liga
o Buriti Shopping à
Avenida Brasil.
“Estamos
fazendo
uso de sobras do investimento previsto para
obras na Avenida Brasil e Avenida dos Trabalhadores. A intenção tos de alto fluxo e que
é estender os serviços demandam melhorias
destacou
ainda a outros pon- urgentes”,

o secretário da pasta,
José Antonio Ortiz Bueno.

Saúde promove ações de prevenção ao câncer bucal
e de pele
De Mogi Mirim
A partir de quarta-feira (22), a Secretaria de
Saúde intensificará as
ações de combate ao
câncer bucal e de pele.
A campanha preventiva
prosseguirá até o dia 27
de Outubro. Neste perío-

do, a Saúde atenderá à
população através de
duas frentes de trabalho.
UBS
Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a
programação de atividades prevê ações de
conscientização sobre

a importância e a necessidade de prevenir o
câncer de pele desde a
infância, além de alertar
sobre os sinais do câncer
de pele.
O dentista da UBS
também fará avaliação
bucal e, se confirmada
a lesão, a pessoa terá o

atendimento agendado
no Centro de Especialidade Odontológica no
CEM (Centro de Especialidades Médicas).
CEM
Paralelamente,
no
CEM serão feitas as
consultas com as equi-

pes dermatológica e
odontológica. O objetivo dessa medida é viabilizar o diagnóstico
precoce – se necessário
biópsia – pois, quanto
mais cedo o tratamento,
as chances de cura são
maiores.
“As pessoas interes-

sadas em participar desta campanha preventiva poderão procurar
a UBS mais próxima de
sua residência, a fim de
receber as devidas orientações e fazer o agendamento da consulta”,
explicou a secretária de
Saúde, Clara Carvalho.
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Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart e
vereadora Patrícia Pedroso participam de reunião
com a ministra Damares Alves
De Pedreira
A Ministra da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves,
esteve na terça-feira, 14
de setembro, na cidade de
Jaguariúna, participando
de reunião com prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores,
secretários e diretores municipais, além de profissionais do setor de cidades da
Região Metropolitana de
Campinas, para debater a
implementação de Frentes
Parlamentares de Defesa
das Pessoas com Deficiên-

cia e Doenças Raras nos
municípios paulistas.
Pedreira esteve representada no evento pela
secretária municipal de
Saúde, Ana Lúcia Nieri
Goulart, pela vereadora
Patrícia Alethéia Trevisan
Pedroso, Isabela Gama e
Isa Baldasso do Núcleo de
Atenção Especial à Criança
e Adolescente de Pedreira
(NAECAP).
“São quase 40 milhões
de pessoas no Brasil que
têm algum tipo de deficiência. Precisamos alcançar
as pessoas com deficiên-

cias e suas famílias”, este
foi o principal ponto do
discurso da ministra Damares Alves.
A coordenadora das
frentes
parlamentares,
deputada estadual Valéria Bolsonaro, destacou o
desafio de criar as frentes.
“Tem muito trabalho para
ser feito e é isso que nós
contamos: a disponibilidade, a vontade e o desprendimento de buscar
as necessidades reais de
cada município, porque é
em cada município que as
ações realmente aconte-

cem”, avaliou.
Para a secretária de Saúde de Pedreira, Ana Lúcia
Nieri Goulart, Pedreira está
a frente dos municípios da
região, pois já oferece os
serviços do NAECAP, entre outros atendimentos
em sua Rede Municipal de
Saúde. “Temos muito que
melhorar, porém a população pode ter a certeza que
estamos trabalhando para
implantar novos projetos
e qualificar os que já estão
à disposição dos usuários”,
concluiu a Secretária de
Saúde.

Setembro Amarelo: Prefeitura promove roda de
conversa sobre autoestima feminina em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

bairro São João dos Pinheiros, Nº 25. A ação tem
Setembro amarelo é como objetivo falar sobre
o mês da campanha de o “Setembro Amarelo” e
prevenção contra o suicí- o bem estar emocional
dio. Por isso, a Prefei- com grupos de mulheres
tura de Artur Nogueira, de diferentes idades. A
em parceria com a co- iniciativa integra um dos
ordenadoria da Mulher eixos do Trabalho Técnie o Conselho Municipal co Social desenvolvido
(CMDMAN) com apoio no bairro que busca trada empresa Priori e Caixa balhar maior interação
Econômica Federal, irá social e comunitária, asrealizar um momento de pectos da vida feminina,
diálogo entre mulheres cotidiano familiar e cavoltado para o bem estar pacitações para geração
emocional.
de renda e trabalho.
A roda de conversa
Mediado pela psicóloserá no dia 18 de setem- ga Mayara Sia, o evento
bro, a partir das 9h, no pá- promete ter muito debate
tio da EMEF Osni José de e trocas de conhecimenSouza, localizado na Rua to. “Como psicóloga, enOtacílio Ferreira Natal, tendo a importância de

se debater o tema com a
campanha do Setembro
Amarelo, pois é preciso
orientar e conscientizar
a população sobre a prevenção de suicídio, concentrando os esforços em
diálogos com a população
Nogueirense”, pondera
a especialista. Ela ainda
acrescenta que fatores
protetivos como “capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas e a
garantia de um emprego”
são algumas das medidas
de proteção à saúde mental que serão colocadas
em pauta durante o diálogo.
A fim de seguir todos
os protocolos de segu-

rança contra a Covid-19
como
distanciamento
social, uso de máscara,
álcool em gel e evitar o
contágio, o encontro será
limitado apenas para 40
mulheres do Residencial
São João dos Pinheiros.
Interessadas em participar, podem se dirigir ao
local do evento das 9h às
11h, sem necessidade de
inscrição.
Na ocasião, serão abordados variados temas voltados para a autoestima a
partir de uma perspectiva
psicossocial. “Dar apoio
aos debilitados emocionalmente é uma forma que
nós encontramos de atuarmos no Setembro Amarelo e acreditamos que

o tema escolhido ajudará
mulheres a desenvolverem autoconfiança”, disse
Maiara Camargo Kzam,
Coordenadora de Apoio
dos Direitos da Mulher.
Além disso, durante
o diálogo, será realizado
um sorteio como forma

de presentear as mulheres que participaram.
Para encerrar o encontro com agradecimento
e descontração, será disponibilizado um café da
manhã especial para todas que participaram do
bate-papo.

Jaguariúna já tem mais da metade da população
totalmente vacinada contra a Covid
De Jaguariúna
Jaguariúna
superou
nesta semana a marca dos
50% da população da cidade totalmente vacinada
contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde,
um total de 29.455 pessoas recebeu as duas doses
ou dose única do imunizante até esta quarta-feira,
dia 15 de setembro, o que
dá 50,8% da população do
município, de cerca de 58
mil habitantes. O índice é

superior ao do Estado de
São Paulo (48%) e do Brasil (36%).
A cidade também já
vacinou 82,3% da população com a primeira dose
contra a Covid, ou 47.716
pessoas, além de outras
201 com a terceira dose,
totalizando 77.372 doses
aplicadas.
“É uma alegria muito
grande poder divulgar que
mais da metade dos moradores de Jaguariúna já está
com o esquema vacinal
completo e mais de 82%

já receberam ao menos a
primeira dose. É o resultado de todo um trabalho
que nos deixa orgulhosos
e na esperança de que vamos superar a pandemia
com a vacinação”, disse
a secretária de Saúde de
Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. “Os
números de mortes e de
novos casos despencaram
e isso é reflexo direto da
imunização das pessoas”,
completou.
A vacinação contra a
Covid-19 em Jaguariúna

acontece no Parque Santa
Maria, de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h.
Para ser imunizado, é preciso apresentar documento com foto, comprovante
de residência e o Cartão
Cidadão.
Além disso, também é
necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura
(www.jaguariuna.sp.gov.
br) no link “Cidadão”.
A Secretaria de Saúde
recomenda trazer a ficha
do cadastro impressa, para
agilizar o atendimento.

Secretaria de saúde realiza curso introdutório para
agentes comunitários de saúde
De Amparo
Durante esta semana, a Secretaria de Saúde está realizando um
curso introdutório para
os candidatos a vagas
de Agentes Comunitários de Saúde que foram

classificados no concurso público de 2019.
O curso é classificatório e exclusivo para as
pessoas que foram candidatas pelo concurso,
mas ainda não ocupam
nenhuma vaga. Após o
curso introdutório, to-

dos os candidatos prestarão uma prova classificatória que determinará
quem passa a ocupar as
vagas remanescentes de
Agente Comunitário de
Saúde.
Os agentes comunitários de saúde exercem

atividades de prevenção
de doenças e promoção da saúde, através
de ações domiciliares
ou comunitárias desenvolvidas conforme as
diretrizes do SUS nas
Unidades de Saúde da
Família.

Fundo Social abre inscrições para a Semana do idoso
em Amparo
De Amparo
O Fundo Social de
Solidariedade de Amparo, em parceria com a
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, Fundação São Pedro e Lar

dos Velhos, realizará a
Semana do Idoso, do dia
27 de setembro ao dia 1º
de outubro. As atividades serão voltadas para
as pessoas maiores de
60 anos e acontecerão
de forma presencial,

com vagas limitadas.
Oficinas de culinária, de decoração, aulas
de zumba e vôlei estão
entre as atividades da
programação. Para se
inscrever, o idoso deve
entrar em contato pe-

los telefones (19) 38079400 ou (19) 3808-1277
para realizar o pré-cadastro e agendar a inscrição presencial no
Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua
Gustavo de Souza, 108

- Ribeirão. Para garantir a vaga, o idoso deve
apresentar, no Fundo
Social, seus documentos
e sua carteira de vacinação de Covid-19 completa.
Para participar das

atividades, será necessário o uso de máscaras
e álcool gel, a manutenção do distanciamento
social, e a apresentação
da carteira de vacinação
Covid-19
preenchida
com as duas doses.
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Bombeiros Voluntários de Holambra recebem doação
de equipamento

Na última terça-feira, 14, o grupo de
Bombeiros Voluntários
de Holambra recebeu da
Cooperativa Insumos de
Holambra um camin-

hão que será usado no
combate a incêndios
na cidade. A entrega
do veículo foi marcada por uma solenidade
com a presença de au-

toridades do município,
o presidente da Associação de Bombeiros
Voluntários Theodorus
Breg, o prefeito de Holambra Fernando Capato
e o vice-prefeito Miguel
Esperança, e também o
Sr. Marcos Eltink, presidente da Cooperativa;
do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de
São Paulo, Comandante
de Campinas Ten. Cel.
Eglis e o Comandante
Regional Cel. Victor.
“Quando a gente
começou o projeto de
bombeiro
voluntário,
o objetivo nosso era e
continua sendo atender
incêndios na cidade.
Como incêndios no
mato, no campo. A
maior parte dos incêndios que a gente combate são de campo”, explica Theodorus Breg,
fundador do grupo de
voluntários. Ele conta
que o maior desafio do
trabalho da equipe é o
fato que não existe nenhuma estrutura organizada para bombeiros
voluntários no Estado
de São Paulo. “Quando
entrei no projeto, no
dia primeiro de Janeiro
de 2012, eu pensei que

já tinha bombeiros voluntários em cidades e
no estado, nunca poderia imaginar que não
tem nada, somos pioneiros. A maior dificuldade que a gente tinha
era achar voluntários”,
completa Breg.
O caminhão doado
pela Insumos Holambra tem capacidade de
projetar 600 litros de
água por minuto, o que
significa maior eficiência no combate ao fogo.
“O veículo irá fortalecer
e dar base para o trabalho realizado pela Associação de Bombeiros
Voluntários de Holambra, principalmente na
época seca em que vivemos com alta probabilidade de queimadas”,
comenta Geralfo Masselani, Gerente Administrativo da Cooperativa.

dante do Sétimo Grupamento de Bombeiros de
Campinas e do prefeito
da cidade de Holambra, à época. Fizeram
uma visitas a bases de
bombeiros no centro
de Campinas e do Comando Geral em São
Paulo, na Sé. O Comandante-geral do Corpo
de Bombeiros PMESP
gostou muito da iniciativa e prometeu todo o
apoio. Por isso, a iniciativa do grupo de Holambra se tornou o projeto
piloto do Governo do
Estado de São Paulo,
que visava criar grupos
de bombeiros voluntários em 420 cidades do
interior.

Como funciona
O sistema de brigadas voluntárias é comum em muitos países
desenvolvidos,
como
Portugal, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá,
barateando os custos de
vida para a sociedade.
Na prática os voluntários fazem o seu trabalho
do dia a dia e quando
há ocorrência todos estão de prontidão e são
chamados pelo alarme.
Em Holambra, a Associação usa o WhatsApp.
O sistema de alarme
acontece através da
Defesa Civil que, quando necessário, aciona os
Bombeiros Voluntários.

História
A Associação de
Bombeiros Voluntários
de Holambra começou
em 2012, tendo como
fundador
Theodorus
Breg. Ainda sem estrutura, o grupo procurou apoio do Corpo de
Bombeiros do Estado,
na pessoa do coman-

Prefeitura de Artur Nogueira adere ao Bolsa
Empreendedor, com auxílio de R$ 1 mil

De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira aderiu ao
programa estadual Bolsa Empreendedor, que

oferece
bolsas-auxílio
e cursos de capacitação
para autônomos informais em situação de vulnerabilidade. Voltado às
mulheres, jovens, pretos

e pardos, indígenas e
pessoas com deficiência,
cada bolsa será de R$ 1
mil e paga em duas parcelas de R$ 500.
“Artur Nogueira mais
uma vez será beneficiada com programas que
visam retomar nossa
economia e mercado de
trabalho. O Bolsa Empreendedor irá impulsionar novos empreendimentos,
incentivar
pequenos negócios e tirar autônomos da informalidade”, destacou o
prefeito Lucas Sia (PSD).
A iniciativa é capitaneada pela Secretar-

ia de Desenvolvimento
Econômico, em parceria com a Secretaria de
Governo e o Sebrae-SP
(Serviço
Brasileiro
de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas em
São Paulo).

formalização como MEI
(Microempreendedor
Individual) ou outra natureza jurídica.
O Bolsa Empreendedor vai receber inscrições de moradores
desempregados ou informais maiores de 18
COMO
PARTICI- anos e sem inscrição de
PAR?
CNPJ como empresário,
Para ter acesso ao sócio ou administrador
programa, os autôno- de pessoa jurídica.
mos devem participar
Pessoas formalizadas
de um curso gratuito de em 2021 também serão
empreendedorismo do aceitas no programa.
programa Empreenda Qualquer pessoa elegível
Rápido, com frequência pode se inscrever exclumínima de 80%. Todos sivamente no portal do
também devem obter Bolsa do Povo (www.

bolsadopovo.sp.gov.br),
entre os dias 10 e 19 de
setembro. Vale destacar
que o processo de inscrição, bem com a divulgação dos resultados,
ficará a cargo do Estado
de São Paulo.
Em todo o Estado,
serão 100 mil bolsas
distribuídas de forma
proporcional à população vulnerável de
cada região, inscrita no
Cadúnico até janeiro de
2021. Haverá ordem de
prioridade de acordo
com a quantidade de vagas disponíveis em cada
região.

Audiência Pública discute implantação de ‘Floresta
Urbana’ em Engenheiro Coelho
A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Diretoria
de Meio Ambiente, realiza na próxima semana,
na terça-feira (21), uma
audiência pública para
discutir a implantação
da Lei 1271/2021, que
cria na cidade a chamada ‘Floresta Urbana’.
A lei, que foi sancionada pelo prefeito, Dr.
Zeedivaldo Alves de
Miranda, no início do
mês de setembro, trata
sobre o plantio e manejo das árvores em todo

o território coelhense.
O diretor de Meio
Ambiente
do
município, Rossard Oliveira, ressalta que,
“a aprovação dessa lei
trás um avanço muito grande na questão
do plantio de árvores
na nossa cidade. Agora, temos uma legislação moderna, que trás
critérios claros sobre
como a população, os
órgãos públicos e empresas devem tratar o
meio ambiente e as árvores plantadas na ci-

dade”.
Entre os itens constantes na lei estão
os critérios de arborização,
como
deve
acontecer o processo
de poda das árvores, os
critérios de como deve
acontecer a remoção de
espécies, além do plantio e remoção de árvores em propriedades
particulares. A legislação trás, também, as
penalidades para quem
descumprir o que está
estabelecido na lei.
Durante a audiência,

a nova lei será apresentada para a população,
que vai conhecer o
planejamento que será
executado para o reflorestamento das áreas
urbanas na cidade.
Serviço
Audiência Pública –
Floresta Urbana
Terça-feira (21) –
19h30
Rua Benedito Cunha
Guedes, 496 – Jardim
do Sol
EMEIEF
Odécio
Forner

Candidatos de concurso da GCM são convocados para
Teste de Aptidão Física
De Itapira

itapira.sp.gov.br/concurso/concurso-publiO concurso para Guar- co-01-2020-guarda-muda Civil Municipal terá nicipal/4) e também no
continuidade no próximo site da empresa SH Dias.
dia 3 de outubro com a Todas as medidas de serealização do TAF (Tes- gurança para prevenção
te de Aptidão Física) dos do coronavírus serão secandidatos. A convocação guidas.
já está disponível no site
O teste será realizado
da Prefeitura (https:// na Pista de Atletismo, no

bairro Santa Fé. Os candidatos serão divididos
por horário e deverão
cumprir uma série de exercícios em tempo determinado para obter pontuação. As mulheres terão
que fazer abdominais
remadores, polichinelos
e corrida de 200 metros.
Homens farão abdom-

inais remadores, flexão
barra e corrida de 400
metros. Os gabaritos de
tempo e pontuação também estão disponíveis no
site.
Os candidatos convocados deverão apresentar
os seguintes documentos: Documento Oficial
de Identificação com foto

original; Atestado Médico de que o candidato
encontra-se apto para a
realização do TAF emitido há no máximo 30
(trinta) dias (modelo disponível no site); e no caso
de gravidez apresentar
Atestado Médico contendo a data prevista para o
nascimento da criança.

Recursos e novo gabarito
No site também está
disponível o resultado
dos recursos apresentados após realização da
prova escrita, o novo gabarito oficial e o resultado
final da primeira etapa do
concurso.
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Domingo tem 48º passeio ciclístico lebrão em
Jaguariúna
De Jaguariúna

curtir o dia em família e se
exercitar participando do
O tradicional Passeio evento que não aconteceu
Ciclístico Lebrão está de no ano passado devido à
volta para matar a sau- pandemia da covid-19.
dade dos jaguariunenses.
O passeio é gratuito
Prepare a sua bicicleta e para participar não
porque é hora de pedalar! é necessário fazer inNeste domingo, dia 19, scrição. A saída será às
acontecerá a 48ª edição 8h do Centro Cultural e a
em comemoração ao chegada no mesmo local.
aniversário da cidade que
O evento organizaneste mês comemora 67 do pela Prefeitura de
anos.
Jaguariúna, por meio
Todos estão convida- da Secretaria de Juvendos a pedalar pela cidade, tude, Esportes e Lazer,

dará prêmios aos participantes. Ao final do passeio haverá o sorteio de
três bicicletas novinhas.
MUDANÇAS
NO
TRÂNSITO
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que das 7h
às 12h, haverá alterações
no trânsito devido ao
percurso do Passeio Ciclístico que acontecerá no
Parque Linear, com saída
e chegada no Centro Cultural.

Vem aí, no dia 03 de outubro, o 1°
Pedal Solidário da Posse
Venham
participar com a gente deste
passeio ciclístico que
irá movimentar Santo Antônio de Posse.
O evento começará às

07:00 horas em frente
ao Ginásio Municipal
de Esportes.
A inscrição pode ser
feita online ou presencialmente nos se-

guintes pontos: Departamento de Esporte e
Lazer, Radical Livre,
Drogatom e KNN Idiomas. Para participar
basta doar 1 kg de ali-

mento não perecível.
Inscrição pelo link:
https://promocao.abmarketing.online/pedalsolidario

Passeio Ciclístico Ecobike fará parte das
comemorações dos 125 anos de Pedreira
Através da Lei de Incentivo ao Esporte do
Ministério da Cidadania
do Governo Federal, a
Associação Pedala Brasil de Ciclismo contando
com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira,
Casa Cranchi, Associação
Comercial e Empresarial
de Pedreira, Polícia Municipal, Sistema Regional
de Televisão e patrocínio
da Gelco Gelatinas, estará
promovendo no dia 24 de

outubro, dentro da programação do aniversário
de 125 anos de Pedreira, o
Passeio Ciclístico Ecobike.
Segundo informou o
secretário de Esportes e
Lazer, Valdir Carlos Volpato, o passeio tem como
foco a família. “O circuito
terá 8 quilômetros totalmente plano, dessa forma, iremos proporcionar
a participação de todos os
níveis esportivos de ciclistas”, destaca o secretário

Patão.
A inscrição é gratuita
e já pode ser efetuada na
Bicicletaria Casa Cranchi,
localizada na Rua XV de
Novembro, nº 744, Centro. No momento da inscrição será necessário
apresentar o Cartão de
Vacinação com ao menos
uma dose da vacina contra a COVID-19 e durante
o Passeio Ciclístico será
obrigatório o uso de máscara de proteção que es-

tará sendo disponibilizada aos participantes pelos
organizadores.
Todos os inscritos estarão recebendo ainda um
Kit contendo: medalha,
camiseta, bolsa e garrafa
para água. “Após o passeio
todos os ciclistas inscritos
estarão concorrendo ao
sorteio de uma bicicleta
oferecida pela Bicicletaria
Casa Cranchi”, completou
o Secretário de Esportes
de Pedreira.

Secretários e diretores de Esporte estiveram
reunidos em Artur Nogueira
O secretário de Esportes e Lazer de Pedreira, Valdir Carlos Volpato, esteve na terça-feira,
14 de setembro, participando de reunião entre
todos os secretários e
diretores esportivos das
cidades que fazem parte da Região Metropolitana de Campinas, realizada na cidade de Artur

Nogueira.
A reunião contou
com a palestra proferida pelo presidente da Associação Brasileira dos Secretários
de Esportes e Lazer
(ABSMEL), Humberto Panzetti. “Durante o
encontro foram apresentadas sugestões de
competições a serem

disputadas pelas categorias de base da região,
em breve teremos novidades para os jovens atletas”, destacou Patão.
Na quarta-feira, 15
de setembro, na cidade
de Itapira, aconteceu a
reunião de confirmação
e o sorteio das modalidades esportivas que
serão disputadas.

Voleibol Adaptado de Amparo
está na fase final, em Campinas
De Amparo

dorinhas, no Parque
Clube, de Campinas.
A equipe de voleibol
Em três partidas, a
adaptado de Amparo equipe de Amparo venparticipou na sexta-fei- ceu duas contra o Anra, 10/9, da primeira dorinhas B, por 2 sets a
fase do Torneio An- 1 e Paulínia, por 2 sets

a 0. A única derrota foi
para o time principal
do Andorinhas, por 2 a
0.
Com os resultados,
as amparenses estão na
fase final. No dia 17 de

setembro, a outra chave
da competição conta
com jogos, onde sairão
mais dois finalistas.
O confronto da fase
final será no dia 24 de
setembro.

Ponte Preta e Guarani irão disputar o “Derbi da
Paz” no aniversário de Pedreira
Representantes das
equipes Master da Ponte Preta e Guarani estiveram reunidos no
último dia 11 de setembro, com o vice-prefeito Fábio Polidoro e o
secretário municipal de
Esportes e Lazer Valdir

Carlos Volpato, para
definir os detalhes para
a realização do “Derbi
da Paz”, jogo de futebol
entre as equipes campineiras dentro da programação festiva em
comemoração aos 125
anos de Emancipação

Político-Administrativa de Pedreira.
A partida de futebol
amistosa irá acontecer
no dia 30 de outubro, a
partir das 9 horas, nas
dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini,

somente para convidados, já que o Plano São
Paulo de Combate ao
Coronavírus não permite a presença de torcida nos estádios.
Estiveram presentes
no encontro o vice-prefeito Fábio Polidoro,

secretário municipal de
Esportes e Lazer Valdir
Carlos Volpato (Patão),
comissão técnica da
Ponte Preta composta
pelo técnico Dunga e
auxiliares Tamba e Edisinho, comissão técnica do Guarani compos-

ta pelo técnico Beto
Bawabi e auxiliares
Tácito e Márcio Ingatuba, além dos ex-jogadores Cá da cidade de
Amparo e Howard de
Oliveira Santos (Barbudinho) da Ponte Preta.
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Itapira sedia congressos técnicos da ADR
De Itapira
Itapira recebeu na
quarta-feira, 15, no auditório do UNIESI (Centro
Universitário de Itapira) o Congresso Técnico
Específico da ADR (Associação Desportiva Re-

gional) das modalidades
de Atletismo, Basquete,
Damas/Xadrez, Futebol,
Futsal, Ginástica Artística e Rítmica, Judô e Vôlei.
Além de Itapira, participaram do evento representantes das cida-

des de Águas de Lindoia,
Aguaí, Amparo, Artur
Nogueira, Engenheiro
Coelho, Holambra, Lindoia, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Pedreira, Santo
Antônio de Posse e Socorro. Cada município
definiu suas participa-

ções nas modalidades.
Itapira está garantida
em todas elas e sediará
algumas etapas até o final do ano.
O Secretário de Esportes e Lazer Flavio Boretti falou sobre a expectativa dessa retomada

das atividades esportivas. “É muito importante oferecermos competições para nossas equipes
ainda neste ano. A ansiedade era muito grande, a
disposição maior ainda
e a vontade de voltar a
fazer esportes é uma tô-

nica saudável e imprescindível na retomada de
nossas vidas”, afirmou.
As datas das competições serão divulgadas
oportunamente e todos
os protocolos de prevenção do coronavírus serão
seguidos.

Escola das Artes transmite ao vivo show “Alma
de Interior” nesta sexta, às 20h
De Jaguariúna
Música instrumental
de qualidade é a atração on-line nesta sexta-feira na Escola das
Artes de Jaguariúna.
Os violonistas Gabriel

Selvage (violão 7 cordas) e Rafael Schimidt
(violão 6 cordas) apresentam o show “Alma
de Interior”, que será
transmitido ao vivo
pela página no Facebook da Escola das Ar-

tes, a partir das 20h.
Os dois artistas são
interioranos: um do
interior do Rio Grande do Sul e o outro, do
interior de São Paulo.
Dois violonistas que,
mesmo criados distan-

tes, possuem uma trajetória e uma verdade
muito próxima.
Então, vale a pena
colocar na agenda desta sexta.
O QUÊ?
Apresentação “Alma

de Interior”
QUEM?
Violonistas Gabriel
Selvage (violão 7 cordas) e Rafael Schimidt
(violão 6 cordas)
ONDE?
Apresentação on-li-

ne pelo Facebook da
Escola das Artes: https://www.facebook.
com/escoladasartesoficial
QUANDO?
Dia 17 de Setembro,
às 20h

Ambev dá treinamento online gratuito a bares,
restaurantes e parceiros sobre moderação
Da Redação
O Dia de Responsa é
um dos momentos mais
importantes do calendário da Ambev, uma data
simbólica para celebrar
o compromisso diário da
companhia com o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Neste ano,
em sua 13ª edição, além
de renovar o seu compromisso, a Ambev vai promover conversas sobre
autoconhecimento e uma
série de ações com todo o
seu ecossistema.
Uma das tradições da
companhia era mobilizar
a força de vendas para ir
às ruas engajar os bares,
restaurantes e parceiros
para a venda responsável de bebidas por meio
de materiais de trade e
outras ações. Com a nova
plataforma do BEES, esse
movimento passou a ser
digital e padronizado
para todo Brasil. Entre 13
e 17 de setembro, bares,

restaurantes e outros parceiros podem fazer um
treinamento online exclusivo, que os capacitará
como multiplicadores dos
conceitos de consumo inteligente e moderação no
contato direto com o público.
O curso Serviço Responsável conta com quatro módulos e duração
aproximada de 30 minutos. Para estimular a participação de todo o ecossistema, a Ambev terá
ainda uma premiação
aos estabelecimentos que
concluírem o treinamento. Todo o conteúdo foi
desenvolvido com base
no projeto piloto realizado no programa Brasília
Vida Segura, uma cooperação com o Governo
do Distrito Federal, que
acontece desde 2016. As
melhores metodologias e
plataformas foram testadas e agora, neste Dia de
Responsa, a companhia
expande seus aprendizados aos seus parceiros de

ecossistema.
“O Dia de Responsa
é tradição para a Ambev
e reflete nossa preocupação com os exageros
e abusos no consumo de
álcool. Promovemos, há
mais de 20 anos, ações
que estimulam o consumo responsável porque
entendemos que todo o
nosso ecossistema está
conectado e queremos
que o desenvolvimento
seja conjunto. Todo os
nossos funcionários estão
engajados neste propósito, mas consideramos que
é necessário ir além dos
nossos muros”, afirma
Carla Crippa, Vice-Presidente de Relações com
a Sociedade da Ambev
Brasil. “A nossa preocupação social é para que as
pessoas celebrem a vida,
mas com moderação e
para tanto é necessário
se conhecer. Por isso,
engajar os trabalhadores
de bares e restaurantes é
muito importante, porque o contato direto com

o público em ocasiões de
consumo muitas vezes é
realizado por eles.”, conclui Carla.
Jornada para o consumo consciente
Há 20 anos a Ambev
trabalha para a promoção do consumo consciente, engajando todo
o seu ecossistema neste
propósito. Entre 2009 e
2015, a companhia realizou parceria com órgãos
públicos, ONG’s, bares e
restaurantes para o combate do consumo de bebidas alcóolicas por menores de 18 anos. Projetos
foram realizados gerando
a conscientização da população, além do aumento nas restrições dificultando o acesso às bebidas
por esta faixa etária.
A partir de 2013, a Ambev em parceria com órgãos públicos e privados
trabalharam intensamente para a prevenção de
acidentes de trânsito ligados à alcoolemia. Somen-

te no Distrito Federal, o
projeto alcançou redução
de 61% dos acidentes de
trânsito. Em São Paulo, a
parceria com o Governo
do Estado possibilitou a
criação do projeto Infosiga. E, conectando órgãos
do sistema de trânsito de
todo o Brasil, a parceria
com o Ministério de Infraestrutura resultou na
criação da plataforma
RENAEST, que unificará
dados de trânsito de todo
o país.
Em 2020, a Ambev
lançou o compromisso
público de impactar 2,5
milhões de consumidores
na redução do consumo
abusivo até 2022 e lançou
a plataforma da moderação. Até agora, mais de 1
milhão de pessoas foram
impactadas. Para facilitar
a mudança de comportamento, as prioridades são
promover o autoconhecimento e conscientizar
aqueles que podem beber (maiores de 18 anos
e que não irão dirigir ou

estão em situação de risco médico) sobre o que é
a moderação, por meio de
ferramentas que ajudem
nessa jornada de equilíbrio, que envolve quatro
conceitos principais:
• Saúde em Primeiro Lugar: consumidores
saudáveis podem brindar
de forma moderada durante toda a vida. A pauta
de moderação não é sobre
valores de comportamento.
• Álcool não deve ser
usado como válvula de escape de momentos ruins:
deve ser associado à celebração e bons momentos.
•
Autoconhecimento é liberdade: Entender
como seu corpo reage ao
que (e quanto) é o caminho para fazer escolhas
de modo autêntico.
• Beber deve ser um
prazer: além do porquê
do consumo, devemos incentivar o modo de consumo. Beber devagar, saboreando a bebida torna
momentos inesquecíveis.

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e
Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - TERMO DE
ALTERAÇÃO – PROC ADM Nº 1077-1/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de
Artur Nogueira/SP e Contratado(a): QUIMASSA PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Objeto:
Aletração do item concreto betuminoso à quente (CBUQ) – Faixa D – passando de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) para R$ 546,20 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).
Valores começam a vigorar a partir de 01 de setembro de 2021. Data de assinatura: 31/08/2021. Artur
Nogueira, 16 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 086/2020 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020 PROC ADM Nº 5223-1/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): PAVINC PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Objeto: Prorrogação contratual por 08 (oito) meses, com início na data de 11/09/2021 e término previsto para 10/05/2022, o prazo de vigência, referente à execução de serviços de recapeamento asfáltico na Rua 10 de Abril, convênio com o Ministério das Cidades. Data de assinatura: 08/09/2021. Artur
Nogueira, 16 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 087/2020 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº002/2020 PROC ADM Nº 7036-5/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): PAVINC PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Objeto: Prorrogação contratual por 08 (oito) meses, com início na data de 11/09/2021 e término previsto para 10/05/2022, o prazo de vigência, referente à execução de serviços de recapeamento asfáltico na Rua 10 de Abril, convênio com o Ministério das Cidades. Data de assinatura: 08/09/2021. Artur
Nogueira, 16 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 072/2021 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – PROC ADM Nº 3701-4/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DROGARIA DUARTE
LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual por 30 (trinta) dias, com início na data de 06/09/2021 e
término previsto para 05/10/2021, o prazo de vigência, referente ao fornecimento de Insulina Lantus
1000 Ulml, refil de 3ml, em cumprimento de vários mandados judiciais. Data de assinatura: 02/09/2021.
Artur Nogueira, 16 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 075/2017 – TERMO DE APOSTILAMENTO – PROC ADM Nº 6174-9/2017, tendo
como partes Locatária: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Locador(a): JOSEPINO ROSSETI. Objeto: Apostilamento para transferência de numerário da dotação nº 02.01.04.122.0003.2.069.3
39036.01.1100000 (FICHA 27), correspondente ao valor de R$ 7.380,90 (sete mil, trezentos e oitenta
reais e noventa centavos) e alocada como suplementação proporcional na dotação de nº06.01.10.3
01.0040.2.061.339036.01.3120009. Data de assinatura: 31/08/2021. Artur Nogueira, 16 de setembro
de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 075/2017 – TERMO DE APOSTILAMENTO – PROC ADM Nº 6174-9/2017, 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; 2402.01.04.122.0003.2.069.339030.01.1100000;
877-20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000.
Data de assinatura: 10/09/2021. Artur Nogueira, 16 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 149,91”

DE ABRIL“

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08
CNPJ 08.996.378/0001-07
Telefone 19 3549-8677 / 19 3549-8674

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 01/2021
Objeto: O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa
especializada para a aquisição de Material de Consumo – Informática e Material
Permanente - Equipamentos de Processamento de Dados, para o atendimento à
SEDE do SAMU da baixa Mogiana, situada no Município de Mogi Guaçu, na rua
das Flores, n.º10 , Bairro Ypê Pinheiros, Cep: CEP 13.846-223 e a SEDE do
Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de abril” situada no Município de Mogi
Mirim, na Rua Dr. José Alves, n.º403, Bairro Centro, Cep: CEP 13.800-050 de
acordo com as especificações técnicas e condições do Anexo I – TERMO DE
REFERÊNCIA
Informações e Edital completo disponível na plataforma: www.bll.org.br, em
https://www.con8.org.br/licitacoes/ pelos telefones: 19.3549-8677 ou 19.35498674 e e-mail: compras@con8.org.br
Recebimento das propostas a partir das 08h00min de 17/09/2021 até as
08h00min do dia 28/09/2021
Abertura das propostas: às 09 horas de 29/09/2021
Início da sessão de disputa de preços: às 14 horas do dia 29/09/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL DE ENVIO: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
Mogi Mirim, 16 de setembro de 2021.
Rodrigo Falsetti
Presidente do Con-8
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
As Associações dos Proprietários do Jardim Santa Mônica I e Jardim Santa Mônica III, neste ato representadas por
seus Diretores Presidentes, Sra. Ana Beatriz Gasparotto e Sr. Willian Donizeti De Moraes, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convocam os senhores associados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, que se realizará de acordo com os Estatutos Sociais vigentes, no dia 23 de setembro
de 2021, quinta-feira, às 18h30min em primeira chamada com presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados
quites com suas obrigações ou, às 19h em segunda chamada com qualquer número de associados presentes nas
mesmas condições, iniciando ao vivo para eleição de presidente e secretário além da apresentação da proposta de
incorporação. Encerrados os esclarecimentos, a assembleia permanecerá aberta apenas para votação até as
22h00min do dia 26/09/2021, quando então será apurado o resultado e divulgado a todos. Devido às restrições
sanitárias, a assembleia será realizada excepcionalmente na MODALIDADE VIRTUAL através de uma chamada de
vídeo pela plataforma ZOOM através do link abaixo:
https://zoom.us/j/94449273840?pwd=U3g1SUtIaU5iT2p0MTNnZFpTTFNFdz09
Para registro de presença e votação dos associados, será utilizado o aplicativo COM21
ou através do Site da
administradora acessando o link https://mrconsultoriaapp.com21.com.br/frontend/public/#/login
ORDEM DO DIA:
1.

Incorporação da Associação dos Proprietários do Jardim Santa Mônica 3 na Associação dos Proprietários do
Jardim Santa Mônica 1 nos termos do art. 2.033, art. 44, I, art. 1.116 e 1.118 do Código Civil, discussão
e deliberação. O quórum para aprovação deverá ser de 2/3 (dois terços) dos Associados quites e presentes,
nos termos do art. 50 do Estatuto Social; E consequentes alterações estatutárias a fim de formalizar a
incorporação.

Mogi Guaçu/SP, 08 de setembro de 2021.

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ana Beatriz Gasparotto
Diretor Presidente

Willian Donizeti De Moraes
Diretor Presidente

Associações dos Proprietários do Jardim Santa Mônica I

Associações dos Proprietários do Jardim Santa Mônica III

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
Lembramos a todos da importância de seu comparecimento, uma vez que as decisões tomadas ensejarão direitos e
deveres a todos os adquirentes de lotes do Loteamento, mesmo os ausentes.
•
Os associados terão direito ao número de votos correspondente ao número de lotes que possuírem, ou seja, cada lote
correspondente a um voto.
•
Para participarem e terem direito a voto nas Assembleias Gerais, os associados deverão estar quites com todas as suas
obrigações perante a Associação.
•
Por gentileza, não deixem para a última hora a realização de seu cadastro no Site ou no APP da Administradora, pois só
poderão votar os associados que estiverem devidamente cadastrados e habilitados.
•
•

DICA: Instale com antecedência o aplicativo COM21
e o aplicativo ZOOM.
CHAMADA DE VIDEO: Será iniciada pelo aplicativo de Reuniões ZOOM as 18h30min horas no dia 23/07/2021 se for
atingido o quórum mínimo, caso contrario, será iniciada as 19h do mesmo dia, através do através do link abaixo:

https://zoom.us/j/94449273840?pwd=U3g1SUtIaU5iT2p0MTNnZFpTTFNFdz09
•
•

Extrato de Termo de Realinhamento de Preços
Contrato nº 047/2020
Pregão Presencial n° 012/2020
Processo 278-8/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Auto Posto TKN LTDA
Objeto: Fica realinhado os preços conforme valores a seguir. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas.
GASOLINA COMUM LITRO R$ 5,77;
ÓLEO DIESEL S10 LITRO R$ 4,60;
ÓLEO DIESEL COMUM LITRO R$ 4,55;
ETANOL COMUM LITRO R$ 4,35.
Data Assinatura: 03 de setembro de 2021
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOC.PROP.MORADORES DAS CHAC. RECANTO EMANUEL, convoca todos os seus proprietários á Assembléia Geral no dia 02/10/2021 ás 14:00 h com qualquer número de assossiados, na
Rua 5 Qd.B, lote 28, Bairro Bairrinho, em Artur Nogueira/SP, para aprovação de contas e definição do
andamento das atividades.
Conselho Administrativo
ARTUR NOGUEIRA 17 DE AGOSTO DE 2021

•

Com a finalidade de tornarmos mais ágil o processo de decisão, disponibilizaremos antecipadamente um vídeo com a
apresentação dos assuntos a serem deliberados nesta assembleia.
Pedimos aos associados que se atentem no momento da votação, pois não será permitida a alteração de voto depois
que ele for registrado.
Para que a assembleia seja produtiva, pedimos a todos que esclareçam eventuais dúvidas ou apresentem suas sugestões
previamente, por meio do e-mail anderson@mrinvestimentoimobiliario.com.br ou através do telefone / whatsapp (19)
99925-2861, falar com Anderson, pois no dia da assembleia virtual não será possível o esclarecimento de duvidas de
forma online, passando-se para deliberação dos itens informados até o fechamento da assembleia.

A sua participação nesta Assembleia é primordial. Não deixe de exercer o seu direito

EDITAIS DE PROCLAMAS
_______________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
MARCOS VINICIUS CORDEIRO GULIN, solteiro, de nacionalidade brasileira, eletricista, natural de
Cosmópolis - SP, residente à Rua Angela Maria Rodrigues, 366, Jardim Bela Vista II, Santo Antonio
de Posse - SP, filho de MARCELO GULIN e de GILVANA ALVES CORDEIRO; e NATÁLIA MARIA DA
SILVA LIMAsolteiro, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Jaguariúna - SP, residente à Rua
Angela Maria Rodrigues, 366, Jardim Bela Vista II, Santo Antonio de Posse - SP, filha de CLAUDIO
FERREIRA DE LIMA e de ROSIMEIRE APARECIDA FERREIRA DA SILVA.
_________________________________________________________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 16 de setembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 02/2018

Processo Seletivo nº 01/2018

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 17
de setembro de 2021 à 23 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
02/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 17
de setembro de 2021 à 23 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
40º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Victoria Cristina Ferreira De Souza

Classificação
57º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Giovana Caroline Cavalcanti Santi

Holambra, 17 de setembro de 2021.

Holambra, 17 de setembro de 2021.

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

17 de Setembro de 2021

Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador Adalberto Di Lábio, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Apresentação dos balancetes da Câmara Municipal de Artur Nogueira, referentes às verbas recebidas e despesas realizadas no mês de Agosto de 2021.
04 – Votação da Ata da 19ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 8 de setembro de 2021.
Aprovada por unanimidade.
05 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei Complementar nº 013/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a alteração da base de cálculo do Valor Venal de Referência dos imóveis, para fins de apuração e cálculo
do Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis (ITBI) alterando os dispositivos da
Lei Complementar Municipal nº 255, de 28 de dezembro de 2001, que instituiu o Código Tributário do
Município de Artur Nogueira e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a proceder à permissão de uso de Bem público pertencente ao Município de Artur Nogueira e dá outras
providências”;
•
Projeto de Lei nº 058/2021, de autoria do Executivo, que “Suplementa dotações do orçamento
vigente no SAEAN – Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira, no valor de R$ 1.984.000,00”;
Encaminhados às comissões competentes.
06 – Leitura e votação de Requerimentos:
•
Nº 012/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio.
Aprovado por unanimidade.
07 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 625 e 626/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio;
•
Nº 627/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 - Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 049/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Emenda Modificativa e Aditiva nº 001, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari. Aprovada
por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o Programa de regularização Fiscal – REFIS/2021 perante o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira
e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
03 - Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 056/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 056/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Executivo
Municipal a firmar Convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo
– DER/SP e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 058/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 058/2021, de autoria do Executivo, que “Suplementa dotações
do orçamento vigente no SAEAN – Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira, no valor de R$
1.984.000,00”.
Aprovado por unanimidade.

05 - Leitura do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021.
- Discussão do Destaque, proposto por todos os vereadores, para exclusão do §2º do artigo 11 e do
artigo 260 do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021. Destaque aprovado por unanimidade.
- Segunda Discussão do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021, de autoria de todos os Vereadores, que
“Dispõe sobre a Lei Orgânica de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
06 - Leitura e Discussão Única do Projeto de Lei nº 054/2021, de autoria da Vereadora Maria José
Pereira do Amaral Hunglaub, que “Dá denominação oficial a vias públicas do Loteamento Residencial
Nova Conquista”.
Aprovado por unanimidade.
07 - Leitura e Discussão Única do Projeto de Lei nº 055/2021, de autoria da Vereadora Maria José
Pereira do Amaral Hunglaub, que “Dá denominação oficial a vias públicas do Loteamento Residencial
Jardim do Sol”.
Aprovado por unanimidade.
08 - Leitura e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Município de Artur Nogueira a celebrar convênio com o Oficial do Registro Civil das pessoas
naturais, interdições, tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Artur Nogueira, objetivando
o aperfeiçoamento do Cadastro Imobiliário Municipal e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
09 - Leitura e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a isenção da Taxa dos Serviços de Água e Esgoto de Prédios Públicos Municipais e dá outras
providências”.
Aprovado por unanimidade.
10 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 044/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre o Plano Plurianual de Investimentos – PPA, do período 2022-2025 e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
11 - Leitura do Projeto de Lei nº 045/2021.
- Emenda Modificativa nº 001, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari.
Aprovada por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro
de 2022 e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
12 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a criação, regulamentação e funcionamento do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda – CMTER e o Fundo Municipal do Trabalho de Artur Nogueira e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
13 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 051/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação Técnica, Material e Operacional entre
o Município de Artur Nogueira e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de
Segurança Pública e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
14 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 053/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de Crédito Especial suplementado por excesso de arrecadação de Convênios e por
anulação de dotação e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 14 de setembro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 340,86

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 017/2021 (Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Vias Públicas, bem
como Jardins, Praças, Corredores Centrais e Áreas Verdes). Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021.
LUCAS SIA RISSATO – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”
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Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
EDITAL
COMUNICADO
Atendendo a Lei Complementar n.º 101/200 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, em conformidade com o Artigo 9º, § 4º, que transcrevemos:
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará
o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida
no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
Comunicamos a todos os interessados que a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFERENTE AS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021, será realizada no
Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado a Rua dos Expedicionários, nº 467 – Centro – Artur Nogueira, no dia 29/09/2021, no horário das 18:00 às 20:00 horas.
Importante destacar que todos os protocolos de proteção e prevenção determinados pelos governos estadual, federal e municipal, visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública causada pela Infecção Humana do novo Coronavírus - COVID-19, serão respeitados
na presente audiência com aferição de temperatura, o uso de máscaras de proteção facial, respeitando distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os presentes, disponibilização de álcool em gel para
os participantes e demais medidas que no entender for necessária.
LUCAS SIA RISSATO
PREFEITO MUNICIPAL
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA
O Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP faz saber que realizará, por meio da empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., sob supervisão da Comissão Especial nomeada por meio da Portaria nº 846 de 30 de agosto de 2021, em datas, locais e horários a
serem oportunamente divulgados, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal
de 5 de outubro de 1988, a Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 2692/03 atualizada e as demais
Leis Municipais em vigor, de vaga para o Emprego Público de Coordenador Legislativo Financeiro e
Recursos Humanos, descrito na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do edital do Concurso Público
nº 01/2021. O edital, na íntegra, e seus anexos serão publicados nos endereços eletrônicos www.
aplicativaassessoria.net e www.camaracosmopolis.sp.gov.br a partir desta data. As inscrições serão
realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net, iniciando-se no dia 20
de setembro de 2021 e encerrando-se, impreterivelmente, às 15h do dia 4 de outubro de 2021.
Cosmópolis, 17 de setembro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 66,69”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO E EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA – SINPRO INTERIOR, com sede na Rua Gabriela Oliveira
Germano, nº 47 – Jardim Mauá – Jaguariúna (SP) CONVOCA os Professores e Auxiliares das seguintes Instituições: Escola Paulo Freire Recreação e Educação Infantil e Pré-Escola Ltda (Pirilumi Colégio
Positivo) CNPJ nº 19.063.942/0001-47 na Av. Armando Furlan, 25 Bairro João Aranha em Paulínia-SP;
2)Escola de Educação Infantil Formiguinha, CNPJ 16.706.803/0001-02 localizada a Rua Itália nº 510 –
Paulina e 3) Escola de Educação Infantil Pintando o Futuro, CNPJ nº 14.627.858/0001-95, localizada à
Rua João Ferraz Ribeiro nº 607, Parque dos Servidores/Bom Retiro em Paulínia SP, para uma Assembleia no dia 20 de Setembro de 2021 às 17:00 horas em primeira convocação com metade mais um do
numero total de integrantes das categorias convocadas de professores e auxiliares e às 17:30 horas do
mesmo dia em segunda convocação com qualquer número de participantes. A Assembleia será realizada de forma não presencial devido às medidas restritivas da Pandemia Covid-19, por aplicativo, podendo
o acesso ser solicitado ao Sinpro Interior por qualquer meio eletrônico, para discutirem, aprovarem ou
rejeitarem a seguinte pauta de um Acordo Coletivo de Trabalho: 1)Leitura do Acordo Coletivo na íntegra e
discussão para inclusão ou exclusão de cláusulas; 2)Votação do Acordo Coletivo após ampla discussão.
E para que haja plena transparência será dado a todos os Professores e Auxiliares, que tenham ou não
participado da Assembleia das Escolas que integram esse Acordo Coletivo, um prazo adicional para que
exerçam o direito de manifestarem sua oposição ao Acordo Coletivo, de forma total ou parcial, em até
cinco dias após a realização da Assembleia. Para que o Acordo Coletivo seja aprovado, a oposição não
poderá ser igual ou maior que 20% (vinte por cento) do total de Professores e Auxiliares das três Escolas.
Jaguariúna, 17 de Setembro de 2021 – Paulo Sergio Silva Franco – Presidente do Sinpro Interior.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E MATERIAIS PREVENTIVOS RELACIONADOS Á PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 04/10/2021 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, 14 de setembro de
2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária de Saúde
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 059/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE PROJETORES INTERATIVOS MULTIMÍDIA DE ULTRA E CURTA DISTÃNCIA,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL. Data da
Realização 01/10/2021 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, 14 de setembro de 2021.
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
O Munícipio de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público e para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO do Pregão acima mencionado. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO
I DESTE EDITAL. Artur Nogueira, 16 de setembro de 2021. Autoridades competentes-Decreto nº
0128/2021
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária de Saúde
AMARILDO BOER
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
GLAUCI DE SOUZA BARBOSA
Secretária Municipal de Administração
JOAQUIM CHAVES PINHEIRO
Secretário de Planej. Obras e Serv. Municipais.
RENATO FERNANDO CARLINI
Secretário de Cultura e Turismo
ROBERTO JOSÉ DAHER
Secretário de Segurança Publica

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 94,68”

