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Em São Paulo, Fernando Capato participa de
lançamento do Programa Bolsa Empreendedor
O prefeito de Holambra,
Fernando Capato, esteve nesta sexta-feira, dia 12, em São
Paulo para acompanhar o lançamento do Programa Bolsa
Empreendedor, do Governo
do Estado. A iniciativa tem o
objetivo de apoiar os autônomos informais em situação de
vulnerabilidade, oferecendo
qualificação, formalização e
bolsa-auxílio de R$ 1.000,
paga em duas parcelas.
A ação é aberta aos desempregados ou informais,
mas a prioridade, segundo o
Governo Paulista, é para mulheres, jovens, negros, pardos,
indígenas ou pessoas com
deficiência.
Para a região de Campinas
foram disponibilizadas mais de
11 mil vagas. Os interessados
devem acessar o site www.
bolsadopovo.com.br até o dia
19 de setembro. A divulgação
dos selecionados será realizada
no dia 22.
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PREFEITO DE ENGENHEIRO COELHO EXONERA
COMISSIONADOS PARA REFORMA ADMINISTRATIVA
O prefeito de Engenheiro Coelho, Zeedivaldo
Miranda (PSB), anunciou
neste domingo (12), a
exoneração de todos os
servidores comissionados
da Prefeitura de Engenheiro Coelho. A medida
de dispensa é em caráter
de urgência e entra em
vigor nesta segunda-feira
(13). Segundo o comunicado divulgado, o motivo
seria um compromisso
firmado com os mora-

dores da cidade, para que
a administração esteja
realmente engajada com
o acolhimento, amor ao
próximo, justiça, isonomia, e respeito ao erário
público.
Na lista estão cargos
comissionados, secretários municipais, diretores, coordenadores, chefe
de divisão e assessores.
“A ADMINISTRAÇÃO do
Município de Engenheiro

Coelho através de seu
Prefeito Municipal Zeedivaldo Alves de Miranda,
informa em caráter de
urgência que a partir de
Segunda-Feira, dia 13 de
Setembro de 2021, estará realizando a exoneração de TODOS os Cargos
Comissionados, Secretários Municipais, Diretores,
Coordenadores, Chefe de
Divisão e Assessores, sem
exceção”, destaca o documento.
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Nesta terçafeira Amparo
começa a
aplicar a
terceira dose da
vacina contra
a Covid-19 em
idosos
Nesta terça-feira, 14 de setembro, a Secretaria de Saúde
começa a aplicar a terceira dose
da vacina contra a Covid-19
nos idosos acima de 85 anos
que já tomaram sua segunda
dose há no mínimo 6 meses.
As terceiras doses serão aplicadas nas Unidades de Saúde de
referência de cada munícipe.
Para ser imunizado, o idoso
deve apresentar um documento com foto, comprovante de
residência e a carteira de vacinação preenchida com as duas
primeiras doses. A vacinação
acontecerá nas USFs da cidade
das 8h30 às 15h30, de segunda
a sexta-feira.
Página 4.

Com 40
vagas
disponíveis,
BolsaTrabalho
recebe 391
inscritos
em Artur
Nogueira

UniEduK
vence Gincana
do Bem da
Sociedade de
Medicina e
Cirurgia de
Campinas
(SMCC)

O Programa Bolsa Trabalho, idealizado pelo
Governo Estadual com o
apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria de Administração, apresentou
um alto número de inscritos em Artur Nogueira. De
acordo com a pasta, 391
pessoas se inscreveram
na iniciativa que será destinada ao grupo de trabalhadores desempregados
que não são beneficiários
do seguro-desemprego,
com renda per capita igual
ou inferior a meio salário-mínimo.

O UniEduK, grupo educacional composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna - UniFAJ, Centro Universitário Max
Planck - UniMAX e Faculdade
de Agronegócios de Holambra FAAGROH foi vencedor da Gincana do Bem, organizada pela
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC). Após
mais de um mês de campanha
envolvendo alunos, docentes e
colaboradores da UniFAJ, UniMAX e FAAGROH, os cursos de
Medicina do Grupo UniEduK
arrecadaram 3.2 toneladas de
alimentos, 2,6 mi EPIs para a
área de Saúde, 1.6 mil roupas e
458 produtos de higiene pessoal,
além de doação de 19 bolsas de
sangue.
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Mogi Mirim
aplica 1ª, 2ª
e 3ª doses
contra a
Covid ao
longo da
semana

1º Festival
Gastronômico
de Jaguariúna
vai até dia 30
de setembro

A Secretaria de Saúde de
Mogi Mirim está avançando
com a vacinação contra a Covid-19 e, nesta semana, vai
vacinar três grupos prioritários: Adolescentes de 12 a 17
anos, pessoas com a segunda
dose em atraso ou agendada
para até 18 de Setembro, além
de idosos maiores de 85 anos
e com intervalo maior de 6
meses da aplicação da segunda
dose.

Que tal saborear um prato
delicioso com um preço especial? Isso será possível durante
o “1º Festival Gastronômico – Jaguariúna: 67 anos de
história e sabor” que acontece
em Jaguariúna de 12 a 30 de
setembro, em comemoração
aos 67 anos da cidade.
Organizado pela Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura, o festival contará com a
participação de 30 estabelecimentos como restaurantes,
cafeterias e sorveterias.
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O Estado de São Paulo já
aplicou 67% das doses de
reforço contra COVID-19
do país. O vacinômetro
do Governo de SP marcou
41,4 mil adicionais aplicadas até esta sexta-feira
(10), às 15h35.
Isso significa que quase
42 mil pessoas já receberam a aplicação extra
para reforçar a proteção
contra a doença. Além de
São Paulo, os estados do
Mato Grosso do Sul e Espírito Santo já estão realizando a estratégia a partir
desta semana. Juntos, os
três estados somam cerca
de 62 mil doses de reforço

administradas no Brasil.
No decorrer de toda a
campanha, iniciada em
janeiro de 2021, SP já administrou mais de 55,75
milhões de doses. O número soma 35,34 milhões de
aplicações de primeira
dose, 19,22 milhões de
segunda e 1,15 milhão de
dose única, além das 41,48
mil de reforço já citadas.
Com a mobilização das
645 cidades, 97,02% da
população adulta de SP já
recebeu pelo menos uma
dose da vacina, e 57,34%
das pessoas com idade
acima de 18 anos já têm
esquema vacinal completo.

SP aplica 67% das
doses de reforço contra
COVID-19 do Brasil
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ARTIGOS

Meio ambiente e Apocalipse

*

Por Paiva Netto
Dezesseis de setembro é
o Dia Internacional para a
Preservação da Camada de
Ozônio, da qual dependemos para não morrer torrados. Sem ela, ficaríamos
completamente vulneráveis
aos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Alertamento
que podemos divisar no
Apocalipse de Jesus, em “O
Quarto Flagelo”, 16:8 e 9: “O
quarto Anjo derramou a sua
taça sobre o Sol, e lhe foi
dado afligir os homens com
calor e fogo. Com efeito, os
homens se queimaram com
o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus que
tem a autoridade sobre estas
pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória”.
Voltarei ao assunto.
Em 21/9, comemoramos
o Dia da Árvore. Destaco,
por oportuno, a iniciativa,
de abrangência global, do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
No site da United Nations
Environment Programme
(www.unep.org), encontramos detalhes dessa desafiadora empreitada: “Pessoas,
comunidades, empresas,

indústrias, organizações da
sociedade civil e governos
são incentivados a fazer um
compromisso de participação on-line. A campanha
encoraja o plantio de árvores
nativas e árvores que são
apropriadas para o meio
ambiente local. Até o final
de 2009, mais de 7,7 bilhões
de árvores já tinham sido
plantadas no âmbito desta
campanha – muito acima
da meta de 7 bilhões de árvores – por participantes de
170 países. (...) As árvores
desempenham um papel
crucial como componentes
fundamentais da biodiversidade que constitui a base das
redes da vida e dos sistemas,
permitindo-nos saúde, bens,
alimentação, combustível
e outros serviços ecossistêmicos dos quais a nossa
vida depende. Elas ajudam
a fornecer ar puro, água
potável, solos férteis e um
clima estável. Os bilhões de
árvores plantadas por meio
do esforço coletivo dos participantes da campanha contribuirão significativamente
para a biodiversidade em
todo o planeta”.

O Brasil, muitas vezes
castigado com a seca e as
queimadas, tem muito a recuperar de sua flora destruída pelos incêndios, grande
parte deles lamentavelmente provocada pelo próprio
ser humano.
E não fechemos nossos
ouvidos ao Cerrado brasileiro, que segue pedindo
socorro. Sua extinção traria
graves consequências para
todos.
Preservação da Natureza
A LBV desenvolve em
suas unidades socioeducativas a consciência ambiental
desde a mais tenra idade.
Há décadas, a Legião da
Boa Vontade desenvolve
diversas campanhas educativas pela preservação da
Natureza. Na Super Rede
Boa Vontade de Comunicação (TV, rádio, publicações
e internet), é divulgado com
frequência conteúdo sobre
o tema. Por meio de entrevistas e reportagens, dá-se
ênfase às atividades que
visam diminuir o impacto
das ações humanas no meio
ambiente, além do incentivo

Resgate da cidadania
*

Por Paiva Netto
Originário da campanha permanente da
Legião da Boa Vontade
contra a fome e pela cidadania — lançada pelo
saudoso fundador da
LBV, Alziro Zarur (19141979), no fim da década
de 1940, com a popular
“Sopa dos Pobres” —, o
programa socioeducativo Ronda da Caridade da
LBV, lançado em 1o de setembro de 1962, completa
mais um ano de atuação.
Tive o privilégio de
participar da Ronda inaugural, em 1o/9/1962, no
Rio de Janeiro/RJ. Guardo, até os dias de hoje,
aquele espírito do começo, perseverando e tendo
a honra de ver multiplicada esta equipe que, diuturnamente, levanta das
calçadas brasileiros iguais
a nós. Lembro-me de
que nessa ocasião completava-se o 23o ano do
início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler (1889-1945) invadiu
a Polônia. Com a Ronda
da LBV, se fez e se faz o
contrário: proclama-se a
“guerra” contra o desamparo, a deseducação e a
miséria.
Com o passar do tempo, aprimoramos a iniciativa, adequando-a aos

parâmetros da Política
Nacional de Assistência
Social (PNAS). Hoje, as
ações desenvolvidas com
as famílias visam à aquisição do conhecimento de
seus deveres e direitos, à
percepção de oportunidades e à melhoria das práticas comunitárias, com
vista a aumentar a qualidade de vida das gentes
por meio de palestras
educativas, entrega de
refeições e/ou alimentos
não perecíveis e oficinas
de incentivo à busca de
novos conhecimentos,
de forma que as pessoas
atendidas possam exercer
efetivamente a cidadania
plena. São realizadas,
também, atividades lúdicas que estimulam boas
atitudes e o relacionamento dentro do grupo,
sem esquecer a prece no
lar, que traz o conforto
espiritual tão necessário
nos momentos difíceis.
Minha homenagem
a todos os voluntários
da Equipe Legionária
Altruística e Ecumênica,
que se dedica a amenizar
o sofrimento alheio, de
modo que vivamos um
mundo melhor.
Super RBV
Coincidentemente, em

1992, num 1o/9, iniciei a
programação 24 horas da
Super Rede Boa Vontade
de Rádio, no Brasil, no
exterior e também pela
internet. Por sinal, o surgimento da LBV deu-se a
partir do famoso Hora da
Boa Vontade, que Zarur
estreou na Rádio Globo,
do Rio de Janeiro, a 4 de
março de 1949.?
Ao longo desses anos,
a Super RBV caracterizou-se pelo pioneirismo
de veicular uma prece, de
hora em hora, no Momento Ecumênico de Oração.
Com uma grade diversificada (Espiritualidade,
esporte, cultura, jornalismo e utilidade pública), a
maior audiência fica por
conta da mensagem do
Evangelho-Apocalipse
de Jesus, explicado em
Espírito e Verdade, à luz
do Mandamento Novo
do Cristo Ecumênico, o
Divino Estadista: “Amai-vos como Eu vos amei.
Somente assim podereis
ser reconhecidos como
meus discípulos” (João,
13:34 e 35).
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

A Economia Circular em nosso cotidiano
e sua importância no futuro
*

Por Sergio de Carvalho Mauricio
As transformações
entusiastas e ativistas
do ser humano acontetrabalhamos para que
cem em níveis sociais,
as ações em susteneconômicos e cultutabilidade, conscienrais e elas chegam em
tização e preservação
momentos decisivos
ambiental entrem em
para que o homem
equilíbrio com as quesalcance um novo patões econômicas e gatamar de sua história.
nhem atenção especial
Atualmente, os granno mundo corporativo.
des debates e rodas de
O conceito tem evolunegócios, sejam nacioído ao longo dos anos
nais ou internacionais,
e o avanço da tecnoestão pautados sobre a
logia tem contribuído
sustentabilidade e as
para que soluções inomudanças climáticas.
vadoras sejam incorEconomia Circular
poradas à rotina dos
é o nome do conceito
cidadãos e das empreque nós especialistas,
sas. Hoje encontramos

empresas, associações
e profissionais capacitados oferecendo produtos e serviços em
todos os elos da cadeia
da Economia Circular.
Os famosos 3R’s
(Reduzir o consumo,
Reutilizar e Reciclar)
são fundamentais, mas
não são suficientes.
É preciso reinserir os
materiais reciclados
na cadeia produtiva,
permitindo a redução do consumo de
recursos naturais. Aí
começa a prática da
Economia Circular.

ao plantio de árvores.
Fé, Esperança e Vida
Eterna
Não obstante os benefícios para a qualidade de vida
dos seres vivos de nossa morada coletiva, a árvore, durante milênios, foi considerada símbolo de fé, esperança e poder. Resumindo: Vida
e Espiritualidade. No Antigo
Testamento da Bíblia Sagrada, o Profeta Jeremias (17:7
a 10) prediz: “Bendito o homem que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor.
Porque ele é como a árvore
plantada junto às águas, que
estende as suas raízes para o
ribeiro e não receia quando
vem o calor, mas a sua folha fica verde; e, no ano de
sequidão, não se perturba,
nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração humano,
mais do que todas as coisas,
e perverso; quem o poderá
compreender? Eu, porém,
que sou o Senhor, sondo rins
e corações, a fim de recompensar a cada um segundo
o seu comportamento e os
frutos de suas ações”.
Já na Nova Escritura, o

Otimização de processos, novas tecnologias e principalmente
a crescente conscientização do consumidor
serão vitais para que o
conceito saia do papel
e contribua para o desenvolvimento de uma
sociedade melhor.
Um estudo da agência de pesquisa Union
+ Webster, divulgado
em 2019 pela Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (FIEP) aponta que
87% dos brasileiros
compram os produtos
e serviços de empresas que tenham como
legado ser sustentável
e que 70% dos entrevistados ainda falaram
que “pagar um pouco
mais por isso” não há
problema nenhum.
Portanto, o ambiente
está propicio para as
transformações.
Antes a Economia
Circular só era discutida como mais um conceito a ser introduzido
no mundo. Hoje, quem
não correr atrás de organizar ações, atender
metas e comunicar
seus resultados, pode
perder espaço mercadológico e financeiro.
A Economia Circular
envolve várias ações,
sendo a logística reversa uma das fundamentais nessa cadeia.
Há algum tempo temos trabalhado para
intensificar a logística
reversa de equipamentos eletroeletrônicos e
eletrodomésticos em
fase final de vida útil,
desenvolvendo a rede
de recebimento desses
produtos e levando
conscientização aos
cidadãos.
Fazer a gestão, criar

Evangelista João registra
no capítulo 15, versículo 5,
este ensinamento basilar do
Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista: “Eu sou a Árvore,
vós sois os ramos. Quem comigo permanece e Eu nele,
esse dá muito fruto. Nada
podereis fazer sem mim”.
O livro que fecha a Bíblia,
o Apocalipse de Jesus, na
Sétima Bem-Aventurança,
22:14, anuncia: “Bem-Aventurados aqueles que lavam
as suas vestiduras no sangue
do Cordeiro, para que lhes
assista o direito à Árvore da
Vida Eterna, e entrem na
cidade pelas portas”.
Essas são algumas das
muitas passagens em que
a palavra “árvore” é citada
nos textos bíblicos, convidando-nos a refletir sobre
o respeito e admiração que
devemos ter para com esse
ser vivo, aliás, fundamental
para a sobrevivência de todos nós.
José de Paiva Netto / Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com

ações, produzir conteúdo de educação ambiental, fazer parcerias e ampliar redes
de pontos de recebimento não é fácil, mas
estamos conseguindo
um passo de cada vez.
Toda a cadeia tem trabalhado para fazer a
sua parte, além também de incentivar o
consumidor a realizar
a sua contribuição, que
é tão importante, levando o produto até o
ponto de recebimento
mais próximo.
Há muitas formas
de estimular o descarte
de produtos em final de
vida útil. Cito o exemplo de uma parceira
que traz em seu modelo de negócio uma gamificação simples para
reforçar a importância
do consumidor levar
o produto até o ponto
de coleta cadastrado. A
pessoa junta produtos
pós-consumo, faz um
cadastro no aplicativo
da marca, leva até a
estação de reciclagem
da empresa e ganha
pontos pelo tipo de
produto entregue. Depois ela pode trocar
por benefícios, produtos ou descontos. Isso
gera curiosidade, interatividade e diversão.
Assim começa a logística reversa e o meio
ambiente agradece!
Estamos sempre
acompanhando os dados mercadológicos
para reafirmar o nosso compromisso com
o setor e com o meio
ambiente. A própria
CNI – Confederação
Nacional da Indústria – relatou em sua
pesquisa de 2019 que
76,5% das indústrias
possuem alguma ação
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sobre economia circular, como práticas
de otimização de processo (56,5%), uso de
insumos circulares
(37,1%) e recuperação
de recursos (24,1%).
O empresariado busca
a eficiência para que
haja ganho em escala
e para que todo mundo
ganhe. Uma outra pesquisa também da CNI
mostra que o brasileiro
separa produtos para
reciclagem, e que cresceu de 47% em 2013
para 55% em 2019.
Trabalhar com sustentabilidade também
gera oportunidades de
negócios, renda, novos
postos de trabalho e
mão de obra qualificada. O Brasil precisa
disso. O país deu um
passo importante, com
a aprovação em fevereiro de 2020 do Decreto Federal 10.240,
que oficializa a política
de Logística Reversa
de eletroeletrônicos
e eletrodomésticos e
define metas para os
próximos cinco anos.
A implantação desse
processo está em ritmo
acelerado e estamos
convictos da contribuição para a sustentabilidade do país.
O momento é de
manter o foco e promover a consciência
coletiva. Todos nós
podemos e devemos
colaborar, deixando
um legado para as futuras gerações!
*Sergio de Carvalho
Mauricio – Presidente
da ABREE – Associação Brasileira de
Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos
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Bolsa Empreendedor oferta mais de 11 mil
vagas com bolsa-auxílio para empreendedores
autônomos informais na região de Campinas
Da Redação
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, oferta 11.924
bolsas do programa Bolsa do Povo Empreendedor para autônomos
informais em situação
de vulnerabilidade na
região de Campinas. As
inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 19 de
setembro pelo site www.
bolsadopovo.sp.gov.br.
Cada bolsa será de
R$ 1 mil e paga em duas
parcelas de R$ 500. Para
ter acesso ao programa,
os autônomos devem

participar de um curso
gratuito de empreendedorismo do programa
Empreenda Rápido, com
frequência mínima de
80%. Todos também devem obter formalização
como MEI (Microempreendedor Individual)
ou outra natureza jurídica.
O Estado vai investir
R$ 100 milhões no projeto, com prioridade para
mulheres, jovens, pretos
e pardos, indígenas e
pessoas com deficiência
que também vão receber
qualificação e migrar
para o mercado formal.
O objetivo é impulsionar
novos empreendimen-

tos, incentivar pequenos
negócios e tirar autônomos da informalidade.
O Bolsa Empreendedor
deve beneficiar, direta
e indiretamente, cerca de 400 mil pessoas.
A iniciativa é realizada em parceria com a
Secretaria de Governo e
Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas em
São Paulo), com operacionalização da Prodesp,
empresa de tecnologia da
informação do Governo
do Estado.
O Bolsa Empreendedor vai receber 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. No
total, serão 100 mil bolsas distribuídas entre as
regiões administrativas
do estado de forma proporcional à população
vulnerável inscrita no
Cadúnico até janeiro de
2021. Haverá ordem de
prioridade de acordo
com a quantidade de vagas disponíveis em cada
região.
A lista regionalizada das vagas está disponível no link https://
www.desenvolvimen-

toeconomico.sp.gov.
br/wp-content/uploads/2021/09/vagas_
regional_bolsa-empreendedor.pdf .
Qualquer pessoa
elegível pode se inscrever no portal do Bolsa do
Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br ) até o dia 19
de setembro. Em caso de
dúvidas, o cidadão pode
entrar em contato na
Central de Atendimento:
0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h
às 18h. O atendimento
eletrônico é 24h)
(11) 98714-2645 WhatsApp (atendimento
eletrônico 24h)
Empreenda Rápi-

do
Os cursos do Empreenda Rápido são
oferecidos pelo Estado
em parceria com o Sebrae-SP. As capacitações
ocorrem em formato
presencial, com carga
horária de 20 horas, ou
com dez horas-aula online.
Os alunos são apresentados a temas como empreendedorismo, ideia
de negócios, marketing,
finanças e formalização,
entre outros. Haverá 70
mil vagas presenciais e
30 mil vagas online em
todo o estado. A primeira
turma está prevista para
27 de setembro.

PREFEITO DE ENGENHEIRO COELHO EXONERA
COMISSIONADOS PARA REFORMA ADMINISTRATIVA
O prefeito de Engenheiro Coelho,
Zeedivaldo Miranda (PSB), anunciou
neste domingo (12), a
exoneração de todos
os servidores comissionados da Prefeitura de Engenhe iro
Coelho. A medida de
dispensa é em caráter
de urgência e entra
em vigor nesta segunda-feira (13). Se-

gundo o comunicado
divulgado, o motivo
seria um compromisso firmado com os
moradores da cidade,
para que a administração esteja realmente engajada com
o acolhimento, amor
ao próximo, justiça,
isonomia, e respeito
ao erário público.
Na lista estão car-

gos comissionados,
secretários municipais, diretores, coordenadores, chefe de
divisão e assessores.
“A ADMINISTRAÇÃO
do Município de Engenheiro Coelho através de seu Prefeito
Municipal Zeedivaldo
Alves de Miranda, informa em caráter de
urgência que a partir de Segunda-Feira,

dia 13 de Setembro
de 2021, estará realizando a exoneração
de TODOS os Cargos Comissionados,
Secretários Municipais, Diretores, Coordenadores, Chefe de
Divisão e Assessores,
sem exceção”, destaca
o documento.

partiu de um compromisso com o povo
da cidade e na necessidade de melhorar
os serviços públicos
na cidade. “Tal medida visa o compromisso firmado com
o POVO Coelhense,
farse-á necessária as
mudanças, para que a
Administração esteja
O p r e f e i t o a r g u - realmente engajada
menta que a medida com o acolhimento,

amor ao próximo,
justiça, isonomia, e
respeito a erário público”, relata em nota.
Os serviços públicos essenciais, como
saúde, transporte de
pacientes, segurança,
transporte escolar,
creches e o programa
de retorno as aulas
serão mantidos normalmente.

SP aplica 67% das doses de reforço contra
COVID-19 do Brasil
Da Redação
O Estado de São Paulo
já aplicou 67% das doses de
reforço contra COVID-19
do país. O vacinômetro do
Governo de SP marcou 41,4
mil adicionais aplicadas até
esta sexta-feira (10), às 15h35.
Isso significa que quase
42 mil pessoas já receberam
a aplicação extra para reforçar a proteção contra a
doença. Além de São Paulo,
os estados do Mato Grosso
do Sul e Espírito Santo já
estão realizando a estratégia a
partir desta semana. Juntos,
os três estados somam cerca
de 62 mil doses de reforço
administradas no Brasil.

No decorrer de toda a
campanha, iniciada em janeiro de 2021, SP já administrou
mais de 55,75 milhões de
doses. O número soma 35,34
milhões de aplicações de primeira dose, 19,22 milhões de
segunda e 1,15 milhão de dose
única, além das 41,48 mil de
reforço já citadas.
Com a mobilização das
645 cidades, 97,02% da população adulta de SP já recebeu pelo menos uma dose da
vacina, e 57,34% das pessoas
com idade acima de 18 anos
já têm esquema vacinal completo.
Conforme orientação do
Plano Estadual de Imunização (PEI) e do Comitê

Científico do Estado de São
Paulo, os municípios devem
aplicar o imunizante que
estiver disponível nos postos
também para aplicação da
dose adicional, pois todas as
vacinas em uso no Brasil são
seguras e eficazes.
Esta primeira fase dedicada ao reforço na proteção
contra a COVID-19 começou
na segunda-feira (6) visa
alcançar todas as pessoas
com 60 anos ou mais que
tomaram a segunda dose há
pelo menos seis meses, ou
seja, em fevereiro e março.
Além disso, também serão
imunizados imunossuprimidos com idade a partir de
18 anos. Os dois públicos

desta fase somam 1 milhão
de pessoas.
Para organização da rede,
o calendário foi escalonado
por faixas etárias e priorização
dos mais velhos. Até o dia 12,
receberão a dose adicional
quem tem 90 anos ou mais.
Entre 13 e 19 de setembro,
será a faixa etária de 85 a 89
anos. Entre os dias 20 e 26, as
doses estarão disponíveis
para os que têm de 80 a 84
anos. Também estão inclusos neste período os adultos
imunossuprimidos, como
pacientes em tratamento de
hemodiálise, quimioterapia,
Aids, transplantados, entre
outras pessoas em alto grau
de imunossupressão. Neste

caso, a dose adicional será
aplicada pelo menos 28 dias
após a data da conclusão do
esquema vacinal, seja pela
segunda dose (Coronavac,
Astrazeneca ou Pfizer) ou por
dose única (Janssen).
A partir do dia 27, até 3 de
outubro, serão contempladas
pessoas na faixa de 70 a 79
anos. Concluindo esta fase
ainda no mês de outubro,
serão alcançados os idosos
de 60 a 69 anos entre os dias
4 e 10.
No total são 7,2 milhões
de pessoas que tomaram
suas vacinas em momentos
diferentes da campanha, e
receberão suas doses adicionais quando completarem

os intervalos de tempo mínimos após a segunda dose
ou conclusão do esquema
vacinal - de pelo menos seis
meses para quem tem 60
anos ou mais, e ao menos
28 dias para os adultos com
imunossupressão.
A decisão de São Paulo
de incluir o grupo de 60 a
69 anos foi embasada em
recomendação do Comitê
Científico após análise de
trabalhos e as experiências
ao redor do mundo dos indicadores da pandemia, especialmente entre idosos,
que ainda figuram entre as
principais vítimas fatais da
COVID-19.

Ensino Médio de São Paulo: Estudantes da 1ª série devem
optar pelo itinerário formativo durante a rematrícula
Da Redação
Estudantes da 1ª série
do ensino médio da rede
estadual ou alunos interessados na matrícula para a 2ª série em
2022 devem escolher
o itinerário formativo
durante o período de
rematrícula. Durante
o processo de confirmação da vaga para o
próximo ano letivo, que
vai até o próximo dia
17, é possível visualizar
os aprofundamentos
curriculares disponíveis
nas escolas.
A partir do ano que
vem, serão ofertados,
por escola, para a 2ª
série, pelo menos, dois
itinerários integrados,
que contemplem as quatro áreas do conhecimento - Linguagens,

Matemática, Ciências
Humanas e Ciências
da Natureza. A 3ª série
será atendida em 2023.
Atualmente, são mais
de 1,2 milhão de estudantes de ensino médio
- 460 mil na 1ª série -,
em 3,7 mil unidades escolares espalhadas pelo
Estado.
O gestor do Ensino
Médio de São Paulo,
Gustavo Mendonça, destaca que as três séries
seguem com aulas de
todos os componentes curriculares previstos na Formação Geral
Básica (FGB). Ou seja,
os conhecimentos essenciais para a formação
integral previstos na
etapa do ensino médio
do Currículo em Ação.
“O aprofundamento da
área de conhecimento

escolhida se dará através dos itinerários formativos. Na grade curricular, a carga horária
será maior para as áreas
do conhecimento escolhidas”, afirma o gestor.
Processo em andamento
A definição dos itinerários formativos se
deu através de processos ocorridos nos últimos meses. Em julho,
mais de 376 mil estudantes da 1ª série (89%
do público-alvo) manifestaram apontaram, via
Secretaria Escolar Digital (SED), os itinerários
formativos mais atrativos, conforme interesse
individual, entre as 11
possibilidades propostas de aprofundamento
curricular - quatro das
áreas do conhecimen-

to, seis opções integradas entre elas e uma
de formação técnica e
profissional, via Novotec Expresso ou Novotec
Integrado. No final de
agosto, baseado nesta
manifestação estudantil, foi a vez das escolas
definirem as ofertas dos
itinerários formativos.
Os dois itinerários
formativos com maior
manifestação de interesse, considerando
1ª e 2ª opções, foram
Linguagens e Ciências
Humanas, com 80,2%
das escolas (27,3% das
turmas), e Matemática
e Ciências da Natureza,
em 71,7% das escolas
(23,7% das turmas).
Ampliação das aulas semanais
A partir de 2022, a 2ª
série do período diurno

passará de 35 para 40
aulas (8 por dia). Já as
1ª e 2ª séries do noturno terão 33 aulas (hoje,
são 25). Em 2023, as 3ª
séries também passam
pela mudança. O diurno
contará com 40 aulas e
o noturno com 33 aulas. Em relação à carga
horária dos professores,
ela será mantida e todos
terão oportunidade de
ampliação, por meio dos
itinerários formativos.
Foco no desenvolvimento do Projeto de
Vida
O Ensino Médio de
São Paulo aproxima o
estudante das transformações da sociedade e
do mundo do trabalho,
permitindo adquirir todos os conhecimentos
básicos, e ainda poder
escolher as áreas de

mais interesse, para
aprofundar e ampliar
os estudos, sem precisar ficar mais tempo na
escola.
Com foco no protagonismo estudantil, a
proposta curricular promove a atuação ativa da
comunidade escolar e o
amparo necessário ao
Projeto de Vida dos estudantes. Os itinerários
formativos atuam na
preparação para os desafios do século 21 e na
conquista de melhores
oportunidades no mercado de trabalho, além
de aprofundar os conhecimentos exigidos pelos
exames vestibulares.
Para mais informações, acesse: novoensinomedio.educacao.
sp.gov.br
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Nesta terça-feira Amparo começa a aplicar a terceira dose da
vacina contra a Covid-19 em idosos
De Amparo

nos idosos acima de 85
anos que já tomaram
Nesta terça-feira, 14 sua segunda dose há no
de setembro, a Secre- mínimo 6 meses.
taria de Saúde começa a
As terceiras dosaplicar a terceira dose da es serão aplicadas nas
vacina contra a Covid-19 U n i d a d e s d e S a ú d e

de referência de cada
munícipe. Para ser imunizado, o idoso deve
apresentar um documento com foto, comprovante de residência e a carteira de vaci-

nação preenchida com
as duas primeiras doses.
A vacinação acontecerá
nas USFs da cidade das
8h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira. Não é
necessário agendamento

para receber a vacina.
A dose de reforço para
idosos é recomendada
por especialistas porque
estudos comprovam uma
queda na proteção depois
de 6 meses, entre esse

público. A terceira dose
também é necessária por
causa da variante Delta,
que vem provocando
aumento de casos de
Covid-19 em todo o estado de São Paulo.

Holambra confirma 13 novos casos de Covid-19 na última
semana
De Holambra

aguardam, em isolamento domiciliar, o
O D e p a r t a m e n t o resultado de exames. O
Municipal de Saúde de bairro Imigrantes soma
Holambra confirmou 579 confirmações, senesta quinta-feira, dia guido do Centro com
9 de setembro, 13 no- 189 e do Groot com 184
vos casos de Covid-19 casos.
registrados na cidade
“Vale sempre lemao longo da última sem- brar que, na luta contra
ana. O município con- a Covid-19, é fundatabiliza, desde o início mental que toda a cod a p a n d e m i a , 2 . 0 6 1 munidade colabore”,
casos da doença, sen- r e s s a l t o u o d i r e t o r
do 2.025 considerados municipal de Saúde,
c u r a d o s . 2 1 p e s s o a s Valmir Marcelo Igle-

cias. “A higienização
frequente das mãos,
o uso de máscara e o
distanciamento social
continuam sendo fundamentais”.
Vacinação para
adolescentes entre
12 e 17 anos
Nesta sexta-feira, dia
10 de setembro, o Departamento Municipal
de Saúde irá aplicar,
no Salão da Terceira Idade, a primeira
dose da vacina contra

a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17
anos que realizaram o
agendamento por meio
do Portal do Governo, em www.holambra.
sp.gov.br. É necessário
chegar com, no máximo, 10 minutos de antecedência do horário
agendado, apresentar
documento oficial com
foto e Formulário de
Autorização de Vacinação assinado pelo
pai, mãe ou responsável

legal. O documento está
disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na
aba Serviços, Vacina:
Termo de autorização.
Ele é obrigatório ainda
que o menor compareça
acompanhado.
Aplicação de 2ª
dose de AstraZeneca/Fiocruz suspensa
temporariamente
O Departamento
Municipal de Saúde
informa ainda que a
aplicação da 2ª dose

da vacina AstraZeneca/Fiocruz, contra a
Covid-19, programada
para amanhã, dia 10
de setembro, está temporariamente suspensa. O motivo é o não
recebimento do lote
completo do antígeno
por parte do Governo
do Estado. A orientação
é acompanhar a divulgação de nova data para
a vacinação através dos
meios de comunicação
oficiais da Prefeitura.

Biólogo da SAMA ministra palestra sobre arborização urbana
para graduandos da Unimogi
De Itapira

alunos participaram de
modo online.
O biólogo da SAMA
O convite para Mar(Secretaria de Agri - telli partiu da Profescultura e Meio Ambi- sora Patrícia Franco
ente) Anderson Martel- Rabello, responsável
li promoveu na última pela disciplina Desenquarta-feira, 8, uma v o l v i m e n t o S u s t e palestra sobre arbor- ntável, e a proposta de
ização urbana para es- interdisciplinaridade
tudantes do ultimo ano foi elogiada pelo biólode Educação Física da go. “Foi uma proposta
Faculdade Unimogi, de b e m i n o v a d o r a e o s
Mogi Guaçu. Dezesseis alunos se mostraram

motivados em aprender
sobre os resultados que
uma área arborizada
tem em referência à
temperatura e umidade
relativa do ar, principalmente nesse período
de grande estiagem”,
avaliou Anderson Martelli.
O biólogo explicou
que os efeitos benéficos das áreas arborizadas privilegiam a

prática de atividades
físicas e sempre foram
inerentes no que diz
respeito à melhoria da
qualidade de vida da
população. Ele também destacou que essa
interdisciplinaridade
pode ser estendida para
outras áreas de ensino
como forma de desenvolver um trabalho de
integração dos conteúdos da Educação Física

com outras áreas de
conhecimento criando
uma responsabilidade
mútua na promoção e
participação dos mais
variados profissionais
nas questões ambientais, transformando-os
em atores sociais e
comprometidos com o
desenvolvimento sustentável de suas cidades.
“Atualmente, é observado um aumento da

procura por momentos em que a natureza
seja precursora de sensações diferenciadas.
Essas relações entre os
seres humanos e o meio
ambiente vêm sendo
discutidas e despertam
um interesse crescente
em inúmeras áreas de
pesquisa, dentre elas
a área da motricidade
humana”, finaliza Martelli.

SAAE inicia desassoreamento do Ribeirão da Penha
De Itapira
O SAAE (Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto) de Itapira iniciou no dia 1° de setembro o desassoreamento
do Ribeirão da Penha
através do sistema de
dragagem. O procedimento acontece através de escavação
que ajuda a retirar a
areia, lodo e outros
sedimentos do fundo
dos rios, melhorando o
escoamento da água. O
serviço faz parte de um
pacote de medidas que
o SAAE vem tomando
para evitar uma pos-

sível crise hídrica com
a falta de chuvas.
“Para a realização
desse trabalho foi
necessário obter licença de intervenção
no Ribeirão junto à
Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo). Somente após essa autorização é que iniciamos
essa melhoria”, disse
o Presidente do SAAE
Carlos Vitório Boretti
de Ornellas.
O desassoreamento será executado em
uma extensão de 1.500
metros a contar da
Estação de Captação

localizada na Avenida
dos Italianos e é realizado pela empresa
Qualy Jet Locações
e Serviços Ltda. A
previsão é que o trabalho seja concluído
em aproximadamente
150 dias.
O Ribeirão da Penha
vem mantendo um volume estável e sendo
monitorado diariamente pelo SAAE e
está descartada no
momento a necessidade de racionamento,
mas é importante que
a população faça uso
consciente e racional
da água.

Saúde começa a aplicar a 3ª dose em idosos com mais de
85 anos
De Jaguariúna
A Campanha de
vacinação contra a
covid-19 entrou nesta
segunda-feira, dia 13,
em uma nova fase. A
Prefeitura de Jaguariúna começou a aplicar a terceira dose da
vacina em idosos que
têm 85 anos ou mais e
receberam a segunda
dose há no mínimo seis
meses.
Para ser imunizada
a pessoa deve ir até o
Parque Santa Maria
de segunda a sexta-fei-

ra, das 15h às 19h, e
apresentar a carteira
de vacinação contra o
coronavírus.
A Secretaria Municipal de Saúde também
segue vacinando os
adolescentes que têm
entre 12 e 17 anos e
aplicando a segunda
dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e
Pfizer.
Para tomar a vacina
é necessário apresentar documento com
foto, Cartão Cidadão
e comprovante de endereço. No caso dos

adolescentes, é preciso
estar acompanhado por
um responsável adulto
que fará a autorização
verbal da vacinação.
Caso contrário o adolescente deve levar o
Termo de Assentimento preenchido e assinado pelo responsável
- clique aqui.
A aplicação da primeira dose nas pessoas
de 18 anos ou mais
segue suspensa em
Jaguariúna até que o
Governo do Estado de
São Paulo envie novas
doses a cidade.
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Em São Paulo, Fernando Capato participa de
lançamento do Programa Bolsa Empreendedor

De Holambra
O prefeito de Holambra, Fernando
Capato, esteve nesta sexta-feira, dia 12,
em São Paulo para
acompanhar o lançamento do Programa
Bolsa Empreendedor,
do Governo do Estado. A iniciativa tem o
objetivo de apoiar os
autônomos informais
em situação de vulnerabilidade, oferecendo
qualificação, formalização e bolsa-auxílio
de R$ 1.000, paga em

duas parcelas.
A ação é aberta aos
desempregados ou informais, mas a prioridade, segundo o
Governo Paulista, é
para mulheres, jovens,
negros, pardos, indígenas ou pessoas com
deficiência.
Para a região de
Campinas foram di sponibilizadas mais
de 11 mil vagas. Os
interessados devem
acessar o site www.
bolsadopovo.com.br
até o dia 19 de setembro. A divulgação dos

selecionados será realizada no dia 22.
“Trata-se de mais
uma ação importantíssima que irá
impulsionar novos
empreendimentos e
tirar autônomos da
informalidade”, pontuou Capato. “Neste
momento de retomada
econômica, é fundamental auxiliar quem
mais precisa e este
programa trabalha em
diversas frentes: fornecendo auxílio financeiro, qualificação e
formalização.”

Com 40 vagas disponíveis, Bolsa-Trabalho recebe 391
inscritos em Artur Nogueira
do seguro-desemprego,
com renda per capita
igual ou inferior a meio
salário-mínimo.
Com a alta procura,
os números mostram
que são cerca de 9,7
moradores por vaga,
mas a prioridade será
para mulheres chefes
de família e pessoas desempregadas há mais
tempo. Além disso, a
Prefeitura destaca que
a seleção de candidatos
será feita apenas pelo
Governo do Estado, sem
interferência municipal.
feitura, por meio da ta, 391 pessoas se inDe Artur Nogueira
O prefeito Lucas Sia
Secretaria de Adminis- screveram na iniciativa (PSD) comenta sobre
O Programa Bolsa tração, apresentou um que será destinada ao o alcance do Programa
Trabalho, idealizado alto número de inscri- grupo de trabalhadores no município. “Estamos
pelo Governo Estadual tos em Artur Nogueira. d e s e m p r e g a d o s q u e surpresos com o alto
com o apoio da Pre- De acordo com a pas- não são beneficiários número de inscritos e

esperamos que outros
projetos como esse possam gerar renda para
nossa cidade. Nesse momento de retomada, há
novas oportunidades e
o Bolsa-Trabalho é uma
forma de auxiliar nessa
retomada”, destaca. O
programa oferta vagas
de trabalho em órgãos
públicos por 4 horas
diárias em 5 dias da semana, além de curso de
qualificação profissional
virtual, e bolsa-auxílio
de R$ 535 por 5 meses.
O Bolsa Trabalho irá
disponibilizar 40 vagas para funções em
órgãos públicos do município e o resultado
será publicado no Diário
Oficial do Estado, cujo

cronograma sofreu alterações em decorrência
da prorrogação na fase
de inscrições, mas será
divulgado em breve.
Sobre o Programa
Bolsa Trabalho
Efetivada a Lei nº
17.372, de 26 de maio
de 2021, o programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego passou
a fazer parte do Programa Bolsa do Povo
denominado Bolsa-Trabalho, que engloba a
gestão dos benefícios,
ações e projetos, com
ou sem transferência de
renda, destinados para
atendimento de pessoas
em situação de vulnerabilidade social no estado
de São Paulo.

Moradores do Vergel recebem cestas básicas
De Mogi Mirim

tura e da Secretaria de
Assistência Social estiNa quinta-feira passa- veram no Horto de Vergel
da (2), equipes do Banco para fazer a entrega de 50
de Alimentos, por meio cestas básicas às famílias
da Secretaria de Agricul- em vulnerabilidade social,

referenciadas no CREAS/
CRAS.
O objetivo foi auxiliar
as famílias dos produtores
rurais afetados pelas geadas de julho. No início do

mês, ao verificar que muitos produtores familiares
foram prejudicados pelas
condições climáticas, a
Secretaria de Assistência
Social, através do Banco

de Alimentos, forneceu as
cestas básicas, que auxiliaram as famílias neste
momento difícil.
Com o apoio da
Secretária de Assistência

Social, Cristina Puls, a comunidade local foi mobilizada a fim de atender com
mantimentos as famílias
prejudicadas nesse período.

Secretaria de Saúde realiza mais de 1.100 exames
oftalmológicos no feriado prolongado
De Amparo
Durante os quatro
dias do feriado prolongado dessa semana,
a Secretaria de Saúde
realizou um mutirão
de exames e consultas
oftalmológicas para diminuir a fila de espera
por esses atendimentos
na cidade. No total,
foram realizados 1.188

exames e mais de 350
consultas oftalmológicas e de retina.
Para os atendimentos de retina, a Secretaria de Saúde contratou profissionais da
subespecialidade de
retinologia. Os exames
da área de oftalmologia
são uma das demandas
com maior número de
consultas represadas e

fila de espera em Amparo. O agendamento dos
exames vai continuar
nos próximos meses
com o programa Fila
Zero, até zerar a espera
por exames na cidade
e dar continuidade ao
tratamento de todos os
pacientes.
A Secretaria de Saúde
já está agendando mais
de 400 exames de ul-

trassom e 400 exames
de mamografia para as
próximas semanas, e
pede que a população
convocada comunique
a Secretaria caso não
possa comparecer no
horário agendado para
que aquela vaga possa
ser transferida para
outro paciente que está
aguardando.

Com novas regras de agendamento e acesso, Holambra
recebe 49 excursões durante feriado
De Holambra
Holambra recebeu
entre os dias 4 e 7 de
setembro 49 ônibus de
fretamento turístico –
todos eles devidamente
identificados e com
agendamento prévio
confirmado através de
plataforma eletrônica
implementada pelo Departamento Municipal
de Turismo e Cultura.
O sistema põe em práti-

ca as novas regras de
acesso e permanência
de excursões na cidade,
estabelecidas por meio
de Decreto no dia 26 de
agosto.
O documento, que
revoga a proibição instituída em junho de 2021
em função da pandemia,
determina que esses
veículos passem a ser
cadastrados pelo Portal
do Governo, em www.
holambra.sp.gov.br, na

aba de Serviços, Cadastro para Excursões.
Apenas os 20 primeiros ônibus inscritos
têm, desde então, o ingresso liberado mediante autorização prévia,
que deve ser impressa
e afixada nos veículos
em local visível para
possibilitar o serviço
de fiscalização. Ainda
de acordo com a nova
normativa, cadastros
adicionais serão aceitos

em caráter excepcional
com apresentação de
reservas de hotéis ou
pousadas em Holambra
ou em um raio de 70 km.
No último sábado,
dia 4, 12 excursões
passaram pela Capital
Nacional das Flores,
com crescimento gradual no domingo (17) e na
terça-feira (20).
De acordo com a diretora da pasta, Alessandra Caratti, a avaliação

dos primeiros dias com
nova normativa é positiva. “Acompanhamos
de perto a chegada das
excursões agendadas e
o cumprimento das novas regras de circulação
desses veículos. Foi um
trabalho de muito êxito,
sem qualquer ocorrência
durante todo o feriado”,
disse.
Segundo ela, a liberação restrita a ônibus
previamente inscritos

e autorizados tem por
objetivo organizar o
crescente fluxo de visitantes, assegurando experiências turísticas que
sejam boas e adequadas
à estrutura da cidade.
“Queremos receber bem
as pessoas que escolhem
Holambra como destino. Pra isso, é preciso
conduzir com muita organização o esquema
de excursões de acesso
coletivo”, explica.

14 de Setembro 2021
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1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid serão aplicadas
ao longo da semana
A Secretaria de
Saúde de Mogi Mirim
está avançando com
a vacinação contra a
Covid-19 e, nesta semana, vai vacinar três
grupos prioritários:
Adolescentes de 12 a 17
anos, pessoas com a segunda dose em atraso
ou agendada para até
18 de Setembro, além
de idosos maiores de
85 anos e com intervalo maior de 6 meses da
aplicação da segunda
dose.
A vacinação vai
acontecer de hoje (13)
até sexta-feira (17)
em todas as UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde), das 13h às
16h30.
No ato da vacinação
da primeira dose é
obrigatória a apresentação do RG, CPF

e comprovante de
residência. Também é
preciso fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já. A Secretaria
também recomenda
- para diminuir o tempo de espera no local
da imunização - que o
munícipe leve a ficha
do Vacivida preenchida manualmente. A
ficha está disponível
no site da Prefeitura em: http://www.
mogimirim.sp.gov.br/
covid.
Para quem vai tomar
a segunda ou a terceira
dose (dose de reforço),
é preciso levar apenas
o RG/CPF e a carteirinha de vacinação que
comprove a aplicação
da dose anterior.
Atenção!
Até o momento,
Mogi Mirim ainda não
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recebeu novas doses
para a primeira aplicação na população
em geral, acima dos 18
anos. Por isso, quem
ainda não recebeu a
primeira dose deve
aguardar e ficar atento
aos canais oficiais de
divulgação da Prefeitura.
Caso, ao longo da
semana, as doses para
os adolescentes se esgotem, será necessário
aguardar a chegada de
novos lotes para a inclusão no Calendário
Municipal de Imunização.
Vale ressaltar que,
no próximo sábado
(18) não haverá Campanha de Vacinação,
portanto é necessário
a antecipação para das
doses de hoje até sexta-feira.

Seduc planeja Avaliação Diagnóstica para
o ciclo 1
De Mogi Mirim

Diagnóstica Municipal. A reunião ocorreu
Na semana passada, na Estação Educação e
a Secretaria Munici- contou com a presença
pal de Educação pro- dos 16 coordenadores
moveu encontro para pedagógicos das Esdebater a Avaliação c o l a s M u n i c i p a i s

de Educação Básica
(EMEBs) que contam
com alunos do chamado ciclo 1 do ensino
fundamental, ou seja,
do 1º ao 5º ano.
Foi apresentado aos

coordenadores como
funcionará o sistema de elaboração,
compartilhamento,
análise e seleção das
questões, de português
e matemática, que

serão destinadas aos
estudantes. A montagem e aplicação das
avaliações, bem como
a correção das mesmas, também esteve
na pauta. Ainda houve

a exposição de um cronograma a ser cumprido pelas EMEBs, indicando que a aplicação
das avaliações será
entre os dias 23 e 28
de setembro.

Milfarma faz doação de mais 104 cestas
básicas
De Mogi Mirim

Agricultura, recebeu,
na manhã de sexta-feiO Banco de Alimen- ra (12), mais 104 cestas
tos de Mogi Mirim, vin- básicas da empresa disculado à Secretaria de tribuidora de medica-

mentos MilFarma.
A empresa e seus
funcionários se uniram
nesta ação solidária,
que contribuirá no aux-

ílio às famílias em situação de vulnerabilidade
social, referenciadas no
CREAS/CRAS do Município.

Desde junho, a MilFarma já destinou 410
cestas básicas ao Banco
de Alimentos, um total
aproximado de 8.650

kg de mantimentos.
Deixamos aqui nossos agradecimentos
pela importante iniciativa.

Projeto “Mudas Solidárias” arrecada mais
de 300 kg de alimentos
De Mogi Mirim

que o dobro do total arrecadado na primeira edição do
A segunda edição do Mudas Solidárias, que ocorprojeto Mudas Solidárias, reu na última quarta-feira
promovido pela Secretaria (8), durante a feira noturna.
de Agricultura e de Meio
Em troca de 1 kg de alAmbiente, foi um verda- imento, os doadores redeiro sucesso! No total, ceberam uma muda de
foram arrecadados 321,075 pimenta dedo de moça,
kg de alimentos para poste- penicilina, guaco, clorofito,
rior doação às famílias mais pitaya, cróton, irisine, goiavulneráveis do Município. ba araçá, fruta do conde,
Esta quantidade é mais lantana, acerola, pitanga

ou ora-pro-nóbis, dentre
outras.
Somente um doador – o
carteiro Myke Del Giudice –
contribuiu com 200 kg de
alimento e fez a diferença
no resultado desta segunda
edição do projeto Mudas
Solidárias.
A primeira edição, que
aconteceu em 9 de junho,
também já tinha sido um
sucesso. Na ocasião, 113,8

kg de mantimentos foram
arrecadados e encaminhados ao Banco de Alimentos
para posterior doação às
famílias em vulnerabilidade
social, referenciadas pelo
CREAS/CRAS.
A terceira edição do projeto já começou a ser preparada e pretende bater novo
recorde de arrecadação
com a contribuição de toda
a população de Mogi Mirim.

Cultura de Mogi Mirim abre inscrições
para oficina gratuita de Teatro Infantil
De Mogi Mirim

As oficinas são gratuitas e oferecidas pelo
Estão abertas as in- Projeto AmpliArte –
scrições para as oficinas composto por grupos
de Teatro Infantil no de voluntários que manCentro Cultural Profº tém viva a cultura local,
“ L a u r o M o n t e i r o d e ampliando o repertório
Carvalho e Silva”, em cultural e colaborando
Mogi Mirim.
na formação de futuros
profissionais.

A oficina de teatro é
comandada pelo grupo
Vidraça Cia. De Teatro.
As inscrições vão até dia
15/09.
Para efetuar as inscrições é importante
ir presencialmente no

Centro Cultural munido de documento com
foto. Menores de 18
anos devem estar acompanhados dos pais ou
responsáveis.

Plano São Paulo, contra ra, das 18h30 às 20h
a Covid-19. Em caso (encontros semanais)
de dúvidas, ligue (19)
Local: Centro Cultur3805-3125.
al Profº “Lauro Monteiro de Carvalho e SilTeatro Iniciação va”
Infantil
Público-alvo: Oficina
As vagas são reduziRealização: Vidraça voltada para crianças de
das em virtude dos pro- Cia de Teatro
07 a 10 anos
tocolos de segurança do
Quando: Quinta-feiInício: 16/09/2021

14 de Setembro 2021
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UniEduK vence Gincana do Bem da Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC)

Da Redação

de campanha envolvendo alunos, docentes e coO UniEduK, grupo laboradores da UniFAJ,
educacional composto UniMAX e FAAGROH,
pelo Centro Universi- os cursos de Medicina
tário de Jaguariúna - do Grupo UniEduK arUniFAJ, Centro Uni- recadaram 3.2 tonelaversitário Max Planck das de alimentos, 2,6
- UniMAX e Faculdade mi EPIs para a área de
de Agronegócios de Hol- Saúde, 1.6 mil roupas e
ambra - FAAGROH foi 458 produtos de higiene
vencedor da Gincana do pessoal, além de doação
Bem, organizada pela de 19 bolsas de sangue.
Sociedade de Medicina
As arrecadações
e Cirurgia de Campinas foram entregues no “Dia
(SMCC).
D de Doação”, no últiApós mais de um mês mo dia 7 de setembro,

na sede da Sociedade
de Medicina e Cirurgia
de Campinas (SMCC).
No entanto, o trabalho
e empenho dos alunos
de Medicina da região
(UniEduK, Puc Campinas, São Leopoldo Mandic e Unicamp) começou
muito antes. Desde o
início de agosto, eles
recolheram donativos e
cadastraram doadores
de sangue. Cada item
tinha uma pontuação específica e o objetivo era
somar o maior número

de pontos para ser o
grande vencedor.
Esse esforço coletivo
resultou na arrecadação
de cerca de 6,5 toneladas
de alimentos, 400 produtos de higiene, mais
de 8.500 peças de roupa,
cobertores e calçados e
cerca de 2.800 itens de
EPI´s (Equipamentos
de Proteção Individual)
para a saúde, além de 71
bolsas de sangue, que
poderão ajudar quase
280 pacientes. Entre
os destaques estão 165
cestas básicas, 1.400Kg
de massas e 2.600 máscaras tipo N95/PFF2
para serem usadas por
profissionais da saúde
no combate à pandemia.
“A iniciativa evidencia a importância da parceria entre instituições
como forma de ampliar
o impacto social, além de
comprovar a responsabilidade do Grupo UniEduK em desenvolver ações
sociais e ambientais,
com diversos projetos e
campanhas que buscam
atender problemáticas
reais, proporcionando
o bem-estar de pessoas

1º Festival Gastronômico de
Jaguariúna vai até dia 30 de setembro
De Jaguariúna
Que tal saborear
um prato delicioso com um preço
especial? Isso será
possível durante o
“1º Festival Gastronômico – Jag-

uariúna: 67 anos
de história e sabor”
que acontece em
Jaguariúna de 12 a
30 de setembro, em
comemoração aos
67 anos da cidade.
Organizado pela
Secretaria Munic-

ipal de Turismo e
Cultura, o festival contará com a
participação de 30
estabelecimentos
como restaurantes,
cafeterias e sorveterias. Todos oferece rão op çõe s com

Restaurante Tropilha Grill, servimos Self-Service por quilo e por pessoa com
variedades de saladas, pratos quentes e carne da churrasqueira, reconhecido
por sua qualidade e pioneirismo todos os dias no almoço, e a noite pizzaria.

Abertos todos os dias das 11hrs as 14:45

(19) 3877-1410

www.facebook.com/restaurantetropilha/

preço mínimo de R$
30,00 e máximo de
R$ 100,00.
Para marcar o
aniversário de Jaguariúna cada prato, porção ou combo tem o nome que
simboliza a cidade e
a sua cultura.
O evento seguirá
todas as orientações
e protocolos do Plano São Paulo de retomada das atividades no Estado.

em vulnerabilidade social”, afirma o reitor,
professor Ricardo Tannus.
O “Dia D de Doação”
foi idealizado pela Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas
(SMCC), com apoio do
Hemocentro, da FEAC
(Federação das Entidades Assistenciais de
Campinas) e Prefeitura
Municipal de Campinas.
Sobre o Grupo
UniEduK
Há 22 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é composto pelo
Centro Universitário de
Jaguariúna - UniFAJ,
Centro Universitário
Max Planck - UniMAX
e Faculdade de Agronegócios de Holambra FAAGROH, instituições
reconhecidas com nota
máxima (5) pelo MEC
em corpo docente, infraestrutura e Projeto
Pedagógico do Curso
(PPC). Com a missão de
promover a educação socialmente responsável,
com alto grau de qualidade, propiciando o
desenvolvimento dos

projetos de vida dos
alunos, o Grupo UniEduK tem como foco transformar o futuro das pessoas, na prática. Para
tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 10
campi, equipados com
Hospital Veterinário,
Interclínicas, Centro
Clínico de Especialidades Médicas e Centro de Pesquisas Ambientais Agropecuárias.
Tendo como mote fornecer uma educação
de qualidade e prática
que empregue pessoas,
o Grupo UniEduK não
mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e
tecnologias que façam a
diferença na formação
profissional. Para isso,
a instituição de ensino
conta com o Modelo
de Ensino Educar, que
utiliza de metodologias
ativas, onde o aluno é
o protagonista de sua
jornada de aprendizagem e com certificações
intermediárias para aumentar as chances de
conquistar uma vaga no
mercado de trabalho.
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EDITAIS DE PROCLAMAS

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede
da Comarca de Conchal - SP

]Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede
da Comarca de Conchal - SP

Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364

Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364

(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)

(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)

Horário de Atendimento

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,

Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,

Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.

Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.

Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP

Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos

───────────────────────────────────────────────────────────────
──
GUILHERME RIBEIRO GONÇALVES e HIEZA RAFAELA DE OLIVEIRA, sendo

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

GUILHERME RIBEIRO GONÇALVES, solteiro, nascido no dia trinta de

ALEX JUNIO DE MELLO DA SILVA e JOICE PAULA GALVÃO DA ROCHA,

maio de um mil e novecentos e noventa e cinco (30/05/1995), de

sendo ALEX JUNIO DE MELLO DA SILVA, solteiro, nascido no dia

nacionalidade brasileira, motorista, natural de Araras - SP,

trinta e um de janeiro de um mil e novecentos e noventa e nove

residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de VALDOMIRO

(31/01/1999), de nacionalidade brasileira, operador de produção,

GONÇALVES e de GLAUCIA REGINA RIBEIRO GONÇALVES; e HIEZA RAFAELA

natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São

DE OLIVEIRA, solteira, nascida no dia vinte e três de setembro

Paulo, filho de DALTRO RAMOS DA SILVA e de CLAUDIANA DE MELLO DA

de um mil e novecentos e noventa e oito (23/09/1998), de

SILVA; e JOICE PAULA GALVÃO DA ROCHA, solteira, nascida no dia

nacionalidade brasileira, auxiliar administrtivo, natural de

do

onze

de outubro de um mil e novecentos e noventa e três

Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de

(11/10/1993), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de

VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e de REOSEMEIRY ENES NOGUEIRA.

Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

de JOSÉ AILSON DOS SANTOS DA ROCHA e de VERA LUCIA DE PAULA

oanco
ica
no
claou
nais
de
enon-

LUCAS DE ARAÚJO SOUZA e MIRIÃ VITÓRIA FERREIRA FOGUEL, sendo

GALVÃO .

LUCAS DE ARAÚJO SOUZA, solteiro, nascido no dia nove de abril

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

de dois mil e um (09/04/2001), de nacionalidade brasileira,

FLÁVIO ALEXANDRE DE SÁ PINTO e ANA LAURA REFUNDINI ANSELMO,

auxiliar geral, natural de Conchal - SP, residente em Conchal,

sendo FLÁVIO ALEXANDRE DE SÁ PINTO, divorciado, nascido no dia

Estado de São Paulo, filho de PAULO ROBERTO DE SOUZA e de JANETE
FERNANDES DE ARAÚJO; e MIRIÃ VITÓRIA FERREIRA FOGUEL, solteira,
nascida no dia catorze

de junho de dois mil e cinco

dois

de março de um mil e novecentos e setenta e quatro

(02/03/1974), de nacionalidade brasileira, securitário, natural
de São Paulo - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,

(14/06/2005), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de

filho de BENEDITO JOSÉ DE SÁ PINTO

e de CILENE BENVENUTA

Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha

PICHELLI PINTO; e ANA LAURA REFUNDINI ANSELMO, solteira, nascida

de APARECIDO DONIZETI FOGUEL e de CLÁUDIA REGINA FERREIRA FOGUEL.

no dia dez de janeiro de um mil e novecentos e oitenta e nove

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

(10/01/1989), de nacionalidade brasileira, securitária, natural

ÉRICA ALICE DA SILVA NOGUEIRA e ALINE KELLY BARBOSA BRANDÃO,
sendo ÉRICA ALICE DA SILVA NOGUEIRA, solteira, nascida no dia
oito

de novembro de um mil e novecentos e noventa e um

de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de JOSÉ PASQUINO ANSELMO e de MARIA IGNES REFUNDINI
ANSELMO.

(08/11/1991), de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha

DIEGO EVANDRO DA SILVA e THAYNARA MONIQUE VIVALDINI, sendo DIEGO

de JOSÉ DOS PASSOS DA SILVA NOGUEIRA e de MARIA BERENICE DA

EVANDRO DA SILVA, solteiro, nascido no dia vinte e oito de

SILVA; e ALINE KELLY BARBOSA BRANDÃO, solteira, nascida no dia

julho de um mil e novecentos e noventa e sete (28/07/1997), de

catorze

de junho de um mil e novecentos e noventa e dois

nacionalidade brasileira, frentista, natural de Conchal - SP,

(14/06/1992), de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de

residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de VANDERLEI

Arapiraca - AL, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha

APARECIDO DA SILVA e de LEILA DE CASSIA PAULA; e THAYNARA

de WILIVALDO RODRIGUES BRANDÃO e de CICERA BARBOSA BRANDÃO.

MONIQUE VIVALDINI, solteira, nascida no dia vinte e cinco de

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

janeiro de um mil e novecentos e noventa e nove (25/01/1999), de

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.

nacionalidade brasileira, balconista, natural de Malacacheta MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ANDERSON
CLAYTON VIVALDINI e de SALVADORA MOREIRA DA SILVA.

Conchal, 10 de setembro de 2021.

───────────────────────────────────────────────────────────────
──

O Oficial: Arthur Jorge do Vale

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 10 de setembro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
EDITAL
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DE CONVOCAÇÃO
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001/2019

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
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01/2019
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PROCESSO SELETIVO
DE
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PROCESSOEM SELETIVO
PARA PARA
S DO QUADRO
DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE
DE ABRIL” – CON8. O
PROVIMENTO
DE VAGAS
DO QUADRO
DO“08CONSÓRCIO
ONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rua
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.

AVISO DE LICITAÇÃO

, nº 186 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que homologou o resultado dos aprovados e
seletivo, divulgado através do edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de
DESTE
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sedeordem
administrativa
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serviços, o número
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07 (sete)
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horário das
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processoadmissionais
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CPF / RG / publicado
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/ CNH imprensa
/ Comprovante
de 06
Endereço
/ Titulação
/ Histórico
Escolaras
/ necessidades dos serviços, o
no dia
de Março
de 2020,
observando
ou Casamento / Carteira Funcional / Título de Eleitor / Certidão de Nascimento e CPF de
número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo
os). O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima
relacionado(s)
a comparecer
(em) noque
endereço
mencionado,
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r o cargo para
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desta convocação,
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das 09h00 às 12h00, para entrega dos documentos admissionais (CTPS
derado desistente,
conforme previsto
em Edital.

Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de
Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira
RELAÇÃO
DO(s)
CONVOCADO(s)
Funcional
/ Declaração
de TEMPORARIO(s)
Bens / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos).
O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita
ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo
DE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
acima estabelecido será considerado desistente,
conforme previsto em Edital.
O.
NOME.
RG.

346
573

Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

Jennifer Stefanie Pinto
Lara Ribeiro Do Prado

58.849.255-3

1- PARA
O CARGO
DE:
MOTORISTA SAMU
Mogi Mirim,
27 de Maio
de 2020.

4º

19000036

NOME.

		

Wendel Martins Pereira
Mogi Mirim, 14 de Setembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos
interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO VERTICAL PRÉ
FABRICADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 335/2003 DO CONAMA E RDC
Nº 20/2014 DA ANVISA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE
DESTE EDITAL. Data da Realização 27/09/2021 às14h00. 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, 13 de setembro de 2021.
GLAUCI DE SOUZA BARBOSA
Secretária da Administração

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 56,07”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

RELAÇÃO DO(s)
CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
53.501.828-9

Nelson Bueno
CLASSIF.Carlos
INSCRIÇÃO.
Presidente
RG.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 056/2021

41.449.809-4

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico que se encontra na integra recurso
apresentado pela empresa ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA, contra sua inabilitação na licitação
acima citada que tem por objeto contratação de empresa especializada para execução de serviços de
limpeza, manutenção, reparos e pequenas reformas em prédios próprios da Secretaria Municipal de
Educação, no Depto de Compras, sito na Av. XV de Novembro, nº 1400, bairro Jardim Planalto, Artur
Nogueira/SP. Abre-se prazo para vistas e contra razões, conforme Lei. Artur Nogueira, 13 de setembro
de 2021. A Comissão.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 40,05”

- Caderno A |

14 de Setembro 2021

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:
CONTRATO Nº 005/2021 – 5º TERMO DE APOSTILAMENTO – PROC ADM Nº 0388-3/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): INSTITUTO MEDIZIN
DE SAÚDE - IMEDIS. Objeto: Apostilamento para suplementação proporcional do valor de R$ 240.000,00
na dotação de nº 06.01.10.301.0040.2.096.339039.05.3120016. Data de assinatura: 03/09/2021. Artur
Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 005/2021 – 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PROC ADM Nº 0388-3/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): INSTITUTO MEDIZIN
DE SAÚDE - IMEDIS. Objeto: Prorrogação contratual por 30 (trinta) dias, com início em 06/09/2021 e
término previsto para 05/10/2021, referente à contratação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
respiratória para pacientes portadores de COVID-19. Valor total: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais). Dotação orçamentária: 933-06.01.10.301.0040.2.096.339039.02.3120015. Data de assinatura:
03/09/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 - PROC ADM Nº
3554-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
CIRURGICA UNIÃO LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais e insumos para
o “Projeto Oximetria”, seguindo as Portarias nºs 2222, prevenção ao COVID-19. Valor total: R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais). Data de assinatura: 04/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de
escritório, expediantes e escolares. Valor total: R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais). Data de
assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI. Objeto: Registro de preços para
aquisição de materiais de escritório, expediantes e escolares. Valor total: R$ 214.360,51 (duzentos e
quatorze mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). Data de assinatura: 16/08/2021.
Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
DZ7 COMERCIAL EIRELI. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório,
expediantes e escolares. Valor total: R$ 1.001,54 (um mil e um reais e cinquenta e quatro centavos).
Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.

Futsal Feminino de
Amparo retoma o
esporte com vitória
De Amparo
Em amistoso preparatório para o campeonato “Retomada Esportiva” da Secretaria
de Estado dos Esportes,
a equipe de futsal feminino de Amparo esteve

em Socorro, no último
domingo para enfrentar
a equipe local.
Após um primeiro
tempo equilibrado, onde
chegou a ficar atrás no
placar, o time reagiu no
segundo tempo e venceu
a disputa por 8 a 2.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA. Objeto: Registro de
preços para aquisição de materiais de escritório, expediantes e escolares. Valor total: R$ 76.849,94
(setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Data de assinatura:
16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório,
expediantes e escolares. Valor total: R$ 47.546,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis
reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato –
Prefeito Municipal.

atividades na próxima
segunda-feira, 13 de
O P A F ( P r o g r a m a setembro, e está com
Atleta do Futuro), fruto matrículas abertas.
Serão ofertadas aulas
de uma parceria entre
o SESI e a Prefeitura de Voleibol para cride Itapira, retoma suas anças e adolescentes de
8 a 17 anos, de Futsal
De Itapira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição
de materiais e insumos para o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 837,60 (oitocentos e
trinta e sete reias e sessenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro
de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
ANA VALÉRIA TONELOTTO. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais e insumos
para o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 640,50 (seiscentos e quarenta reais e
cinquenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
CIRURGICA UNIÃO LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais e insumos para
o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta três reais). Data de
assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” - SANEAMENTO
AMBIENTAL, com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do
TERMO
RATIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Pará,
nº. DE
282DISPENSA,
– Jardim Centenário,
no E
uso
de suas atribuições, convoca os candidatos abaixo
Dispensa
n°.004/2021
–
Processo
n°.153/2021
– Contrato
n°.008/2021no endereço: NA SEDE DO
relacionados aprovados no Processo Seletivo,
a comparecerem
Contratante: CEMMIL
Consórcio
Saneamento
Ambiental
CONSÓRCIO
– Intermunicipal
Rua Belém do “CEMMIL”
Pará, 282 –
Jardim Centenário
– Mogi Guaçu/SP – Cep:
Contratada(o):
LOJA
DO
PONTO
TECNOLOGIA
EIRELLI-ME
13845-252 no período de 14 DE SETEMBRO À 20 DE SETEMBRO DE 2021, no horário no horário
Valor
do Contrato:
R$14:00
1.500,00
(hum mil
e quinhentos
reais). os documentos necessários para
das
08:00
as 11:30 ou
às 15:00
para
entrega de TODOS
Prazo:
12
meses
admissão, ORIGINAL E CÓPIA DE: (1°-Carteira de Trabalho, 2°-CPF (do convocado, cônjuge
Assinatura:
eData
dosde
filhos),
3°-RG,26/02/2021
4°-PIS, 5°-Reservista, 6°-CNH, 7°-Comp. De Endereço, 8°-Certidão de
IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Nascimento ou Casamento (do convocado e Superintendente
dos filhos até 14 anos), 9°-Caderneta de vacinação
(do convocado e dos filhos até 14 anos), 10°-Título de Eleitor (com comprovante de estar quite
a justiça eleitoral), 11°-Antecedentes Criminais, 12°-01 foto 3x4.). Na forma do que prevê o Edital
nº. 03/2019, o candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
1. – PARA O CARGO DE: Serviços Gerais – MOGI MIRIM
CLASSIF.
RG

133
134

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de materiais e insumos para o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 6.576,00
(seis mil e quinhentos e setenta e seis reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais e insumos para o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 7.750,00 (sete mil e
setecentos e cinquenta reais). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021.
Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

INSCRIÇÃO 		

1679250
1691508

NOME

IZAMARA CRISTINA DA SILVA SANTOS
VANESSA DA COSTA

468159071
454417408

Mogi Guaçu, 14 de setembro de 2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais e insumos para o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 112.245,29 (cento e doze
mil e duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur
Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
MEDGRAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de
preços para futura aquisição de materiais e insumos para o combate e prevenção do coronavírus. Valor
total: R$ 63.336,00 (sessenta e três mil e trezentos e trinta e seis reais). Data de assinatura: 16/08/2021.
Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

para crianças de 6 a
12 anos e de Judô para
crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos. As aulas
acontecem duas vezes por semana nas dependências da escola
Sesi de Itapira.
Para fazer a inscrição
o responsável deve
procurar a Secretaria de Esportes e Lazer
portando RG e CPF dele
e da criança/adolescente para realização da
matrícula. A secretaria
fica à Rua Major David
Pereira, 399, Centro, e
funciona de segunda a
sexta das 7h30 às 11h00
e das 13h00 às 17h00.
Mais informações pelos
telefones (19) 38435313,
38635552 ou 38433676.

Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório,
expediantes e escolares. Valor total: R$ 143.599,60 (cento quarenta e três mil e quinhentos e noventa
e nove reais e sessenta centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de
2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
RODRIGO TONELOTTO. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório,
expediantes e escolares. Valor total: R$ 99.221,85 (noventa e nove mil, duzentos e vinte e um reais
e oitenta e cinco centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021.
Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

A equipe de Amparo
contou com Tamara,
Verônica, Ingrid, Rafaela e Franciele, como
iniciantes. Durante a
disputa entraram Bárbara, Taluana, Maiara,
Carol Carreira e Eduarda.

Programa Atleta
do Futuro retoma
atividades e está com
matrículas abertas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
ECOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para
aquisição de materiais de escritório, expediantes e escolares. Valor total: R$ 2.664,90 (dois mil e seiscentos
e sessenta e quatro reais e noventa centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - PROC ADM Nº
648-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório,
expediantes e escolares. Valor total: R$ 632.355,10 (seiscentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta
e cinco reais e dez centavos). Data de assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021.
Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
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Ivair Luiz Biazotto
Superintendente

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados
que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA E LAVADA,
PARA PARQUES INFANTIS DAS UNIDADES DAS CRECHES, EMEIS, EMEFES, QUADRA DO
GINÁSIO DE ESPORTE “MAURICIO SIA” E PARQUES DE PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. Data da Realização
28/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.
br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da
Transparência). Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021.
CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES
Secretário de Esportes e Lazer
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - PROC ADM Nº
1866-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais e insumos
para o combate e prevenção do coronavírus. Valor total: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Data de
assinatura: 16/08/2021. Artur Nogueira, 13 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

Secretária de Educação
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 80,10”

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 408,51”

CEMMIL

14 de Setembro 2021

- Caderno A |

10

ACOMPANHE
SEMANALMENTE ESTÁ
PÁGINA DE ENTRETENIMENTO
DO MUNDO DOS FAMOSOS
NOS JORNAIS DO GRUPO O
REGIONAL

Primeira vez

Bate - Rebate

em uma novela. Sua estreia
acontecerá em “Quanto
Mais Vida, Melhor”, a próxima das 19.

·
A diretora de RH da
TV Cultura, Maura Vannozzi,
implantou uma TV corporativa
para os colaboradores da emissora, o RHTV...

Pessoas próximas aos
organizadores do reality
de futebol “Uma Vida, Um
Sonho”, no caso, a LCA Entertainments & Sports, não

descartam a possibilidade
de o reality de futebol ficar
para 2022. No SBT, emissora parceira, ninguém toca
mais no assunto.

·
... Todas as novidades da grade, benefícios, cuidados durante a pandemia,
bastidores de programas e
os profissionais das rádios e
da TV ganham destaque na
pauta semanal do canal, que é
exibido toda quarta-feira nas
dependências da Fundação
Padre Anchieta.

Na sétima e última fase
de “Gênesis”, o Palácio do
faraó Sheshi (Fernando
Pavão) será um dos mais
movimentados da trama.

Por lá irão circular Ricardo Lyra Junior, Val Perré,
Renato Rabelo, Camilo Bevilacqua, Kizi Vaz, Nando
Cunha, entre outros.

·
Nomes que também
estarão em “Pantanal”, na Globo: Marcos Palmeira, Osmar
Prado, Alanis Guillen, Murilo
Benício, Gabriel Sater, Juliana
Paes, Dira Paes, Débora Bloch
e Gabriel Santana.

· Demorou, e muito, mas
o SBT conseguiu retomar uma
programação quase inédita...

·
Sobre a entrada do
León, de “O Sétimo Guardião”,
na última fase de “Gênesis”,
sempre bom lembrar que os
gatos eram encarados como

·
...Por enquanto, o trabalho da dramaturgia acontece
somente nos bastidores, com a
procura de atores para o elenco
de “Poliana Moça”.

Bárbara Colen, atriz conhecida do cinema – “Aquarius” e “Bacurau” entre eles,
viverá o seu primeiro papel

Escanteio

Palácio do Faraó
No ataque

Após a contratação de
Fausto Silva, um reforço
de peso para a sua grade no
ano que vem, a Band passará a dispensar mais atenção

ao seu jornalismo.
Alguns movimentos começarão imediatamente. O
“Jornal da Band” aparece
como prioridade.

Mercado

Ainda em se tratando de
Band, Carlos Nascimento,
não aquele, mas alguém
com uma história de mais

de 30 anos de Globo, é a
sua nova contratação para
o departamento comercial.
Na ativa.

Exterminadores do
Além
O SBT marcou para o
próximo dia 18, colado ao
programa “The Noite”, a
estreia da série “Extermina-

dores do Além”, com Danilo
Gentili.
Exibição às quartas-feiras.

Lançamento
A atriz Regiane Alves lança
na próxima sexta-feira, nas
livrarias de todo o país, “Uma
Ilha Fora do Mapa”.
Em sua estreia como escrito-

ra, Regiane transforma os dois
filhos, João e Antonio, em protagonistas de uma história que
faz um importante alerta sobre
a poluição plástica dos oceanos.

verdadeiras divindades pelos
egípcios...
·
...E ainda ajudavam a
combater um de seus piores
inimigos: os ratos.
·
Nada certo ainda sobre uma nova temporada do
programa “Talentos” na TV
Cultura...
·
...Jarbas Homem de
Mello, apresentador, fica na
expectativa de um novo chamado da emissora.

·
... Falta apenas resolver o problema das novelas
infantis...

C´est fini
O “SBT Brasil” poderá
apresentar em breve um
novo formato, movimentando os mesmos âncoras,
Márcia Dantas e Marcelo

Torres. Os pilotos já começaram a ser gravados. Fala-se até na possibilidade
de o jornal ser feito de um
outro estúdio.

Regressiva
Os preparativos para o
lançamento do canal de
notícias da Jovem Pan vão
se estender por todo este
mês ainda.
Mas com certeza será
em setembro. Sabe-se

também que 10 dias antes
da inauguração, entrará
em funcionamento, como
se já estivesse no ar, para
devidos ajustes técnicos
e da sua própria grade de
programação.

Celeiro
O jornalismo esportivo
sempre revelou grandes valores. Tem mais um a caminho: Pedro Martelli, narrador
muito jovem, 20 e poucos
anos, criado pelo BandSports
e considerado fenômeno.

Um começo tão bombado,
que já foi contratado pela
Band, para transmissões na
TV e em uma das emissoras
de rádio do grupo, Bandeirantes ou BandNews. A definir.

Bate - Rebate
·
Filme sobre a história
do Corinthians, paralisado
por causa da pandemia, vai
retomar o seu trabalho de
pré-produção.
·
Por outra, “Código
do Armagedom”, do diretor
Daniel Friesen, também
para o cinema, terá Felipe
Folgosi no elenco.
·
Pluto TV estreia hoje
o canal “MasterChef Brasil”,
com antigas temporadas do
programa.

(crédito Instagram)

Posição

Em relação ao novo projeto
de humor, a Globo informa
que “o programa foi adiado
em função da situação da pandemia, que impactou nossos

planejamentos de produção, e a
grade de 2022 ainda está sendo
fechada”.
Portanto, nada totalmente
resolvido ainda.

Alerta

“Infelizmente, apesar de não
estarem no mapa, as tenebrosas ilhas de material plástico
são uma realidade em todos os
continentes e nós precisamos
reduzir o uso desse material

com urgência”, conta Regiane
Alves.
“Esse livro é um legado para
os meus filhos João e Antonio.
São eles que me inspiram a cuidar do nosso planeta”, conclui.

·
Núria Saldanha não
é mais correspondente da
CNN Brasil em Washington...
·
... “Encerro meu contrato por questões pessoais
e profissionais...”, disse a

repórter numa rede social.
·
Déa Lucia, mãe do
saudoso Paulo Gustavo,
estará nodo “Criança Esperança”, dia 23...
·
... Em sua participação, ela irá prestar uma homenagem ao filho e a todas
as vítimas da Covid-19...
·
Glenda Kozlowski
e Elia Junior, após um período no Japão por causa
da Olimpíada, voltam a
comandar o “Show do Esporte” (Band) no próximo
domingo.
·
Também no domingo, Paolla Oliveira, Tiago
Abravanel e Sophia Abrahão
fazem a “Superdança dos
famosos”.

C´est fini
O Amazon Prime Video
anunciou o início de pro dução de uma nova série de
comédia, “Novela”, estrelada por Monica Iozzi, que
contará a história de Isabel,
uma promissora roteirista.
Quando finalmente chega

sua hora, ela é traída por seu
mentor, Lauro. Isabel decide
enfrentá-lo e acaba entrando
magicamente em sua novela
como protagonista. Produção
do Porta dos Fundos, terá
João Falcão como showrunner e diretor.

Humor
Escrita, produzida e estrelada pelo próprio Gentili, que interpreta o youtuber Jack, a série tem ainda
as participações de Fred
(Léo Lins) e o câmera Túlio

(Murilo Couto), na “caça”
de seres sobrenaturais.
São 10 episódios, com
lendas urbanas, de forma
satírica. Direção de Fabricio Bittar.

Para as equipes de “Gênesis”, não será surpresa se a
novela ficar no ar durante todo
este semestre.
Atualmente, a Record exibe

a sexta fase, “Jacó”, com gravações já encerradas, e prepara o lançamento da última,
“José do Egito”, protagonizada por Juliano Laham.

Semestre
Futebol

O SBT terá futebol internacional na tarde desta quarta-feira, com Chelsea x Villareal,

a partir das 16h, pela Supercopa da UEFA.
Narração de Téo José.

Trabalho normal
Voltando das férias, Luciana Gimenez tem marcadas
duas gravações do “Superpop” nesta segunda-feira na
Rede TV!.

E também deve fazer o piloto do “Operação Cúpido”,
isso em meio ao que dizem
que até hoje a renovação de
contrato dela não foi acertada.

Quadro novo
Tudo certo na Record
para as primeiras gravações
do “Paredão dos Famosos”, “Hollywood Squares”,
comprado para o “Hora do
Faro”.

Entre Ana Hickmann,
Renata Dominguez, Camila
Rodrigues, Tirullipa e Carolina Ferraz, entre outros,
serão definidos os seus primeiros participantes.

Acontece que os capítulos de “José do Egito” são
muito longos.
Não bastasse, ainda devem ser considerados in-

sertes, pacote gráfico e
outros necessários detalhes de edição, que podem
fazer a novela chegar até
dezembro.

Edição

No ataque
Após a contratação de Fausto Silva, um reforço de peso
para a sua grade no ano que
vem, a Band passará a dispensar mais atenção ao seu

jornalismo.
Alguns movimentos começarão imediatamente. O “Jornal da Band” aparece como
prioridade.

Detalhe
Entre as mudanças que
o “Jornal da Band” vai sofrer ao longo dos próximos
tempos, inclua-se por aí a

vestimenta de todos.
Há o desejo de dar um
salto também na questão dos
figurinos.

Mercado
Ainda em se tratando de
Band, Carlos Nascimento, não
aquele, mas alguém com uma
história de mais de 30 anos

de Globo, é a sua nova contratação para o departamento
comercial.
Na ativa.

O SBT marcou para o próximo dia 18, colado ao programa “The Noite”, a estreia

da série “Exterminadores do
Além”, com Danilo Gentili.
Exibição às quartas-feiras.

Exterminadores do
Além
Humor

Escrita, produzida e estrelada pelo próprio Gentili, que
interpreta o youtuber Jack, a
série tem ainda as participações de Fred (Léo Lins) e o
câmera Túlio (Murilo Couto),

na “caça” de seres sobrenaturais.
São 10 episódios, com
lendas urbanas, de forma
satírica. Direção de Fabricio
Bittar.

Os preparativos para o lançamento do canal de notícias
da Jovem Pan vão se estender
por todo este mês ainda.
Mas com certeza será em
setembro. Sabe-se também

que 10 dias antes da inauguração, entrará em funcionamento, como se já estivesse no ar,
para devidos ajustes técnicos
e da sua própria grade de programação.

Regressiva
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Após espera angustiante,
Globo estreia Nos Tempos
do Imperador

te diferente. ‘Novo Mundo’
tinha um elemento de aventura e de ação bem presentes. ‘Nos Tempos do Imperador’ será uma história um
pouco mais “adulta”... Mas é
importante ressaltar que se
trata de uma típica novela
das 18h, haverá romance,
boas doses de aventura, humor, leveza e muita, muita
emoção. Nosso foco é emocionar, sempre”.
Quanto ao trabalho de
reconstituição de época,

os autores reconhecem que
“tudo foi difícil”. A TV Globo tem bastante experiência
e competência para fazer
novelas de época, mas gravar uma em meio a uma
pandemia foi algo muito
custoso, “porém instigante”. O grande desafio foi
contar a história da Guerra
do Paraguai com todas as
restrições: poucas pessoas
em cena, ausência de contato físico... Mas a equipe
acredita que conseguiu dar
conta.

Nesta série de comédia,
que deve ser lançada em
2022, o convite de um excêntrico milionário para um fim
de semana em sua mansão se

torna um divertido mistério
em que todos são suspeitos
do assassinato do anfitrião.
Segue a linha do “quem matou?”.

- Caderno A |

Streaming
Em São Paulo, caminham
para o encerramento as gravações de uma nova série da
Netflix, ainda sem título definitivo, reunindo Marcelo Médici,

11

Fernanda Paes Leme, Thati
Lopes, Silvero Pereira, Gessica
Kayane, Paulo Tiefenthaler,
Rômulo Arantes Neto, Eliezer
Motta, entre outros.

A trama

Entrevista

(crédito reprodução)
A Globo promove nesta
segunda-feira a estreia de
“Nos Tempos do Imperador”, sua nova novela das
seis, escrita por Alessandro
Marson e Thereza Falcão.
Uma ficção histórica e também mais uma oportunidade
para contar nossa história,
com um elenco liderado por
nomes como Selton Mello,
Roberto Birindelli, Mariana
Ximenes e Alexandre Nero.
De acordo com Marson,

“é uma sequência de ‘Novo
Mundo’, porque seguimos
acompanhando a saga da
família imperial. Em ‘Novo
Mundo’ contamos a história de Dom Pedro I e da
Imperatriz Leopoldina. Em
‘Nos Tempos do Imperador’,
continuamos conhecendo a
história do filho deles, Dom
Pedro II.
Mas ao mesmo tempo em
que é uma continuação, é
também uma novela bastan-

Marcelo Tas recebe Fernanda Abreu no “#Provoca”,
da TV Cultura, terça-feira, a
partir das 22h.
Entre outros assuntos, a
cantora fala sobre a proximidade dos seus 60 anos: “...
Já até digo que eu tenho. Eu
adoro, porque primeiro, acho

que desconstrói um pouco
esse negócio de que mulher
tem que ficar jovem e a juventude é que é legal. Não,
o que é legal é você acordar
todo dia de manhã abrir a
janela e falar: ‘qual é o meu
sonho que eu vou realizar
agora?’”.

Com apresentação de Claude Troigros, o reality alcançou
mais de 3,9 milhões de pessoas
e ainda se destacou entre os Top
7 - mais assistidos na TV Paga

e entre os Top 4 para mulheres
de classe A e B com mais de 35
anos.
A Globo informou que o programa foi renovado para 2022.

Bruno Montaleone vai para
seu segundo trabalho com
Walcyr Carrasco. O jovem
ator integrou o elenco de “O
Outro Lado do Paraíso”(2017),

e também marcará presença
em “Verdades Secretas 2”. Interpretará Matheus, o neto de
Zezé Polessa, modelo e “book
azul”.

Números

Duas vezes

Surpreendeu

Estreia
A série “Ilha de Ferro”
estreia nesta segunda-feira, depois de “Império”.
Logo nos primeiros minutos do primeiro capítulo, o

personagem de Cauã Reymond, Dante, se verá diante do desafio de controlar
um vazamento de gás na
plataforma.

A terceira temporada de
“Mestre do Sabor” registrou as maiores audiências
na história do programa no
GNT.

E a exibição da final
colocou o reality gastronômico entre os Top 3 - programas mais vistos na TV
Paga.

• As gravações da nova
temporada do “Lady Night”,
com Tatá Werneck, ainda
devem seguir durante todo
este mês.

fica sempre meio difícil de
entender.

Bate - Rebate

•
Projeto da Netflix
com Marcos Mion deve ser
gravado no final do ano.
• O valor do prêmio que
será disputado pelos competidores do “The Masked
Singer” é de R$ 150 mil.
O programa estreia nesta
terça.

(Crédito Globo/Raquel Cunha)

Streaming

Em São Paulo, caminham para o encerramento
as gravações de uma nova
série da Netflix, ainda sem
título definitivo, reunindo
Marcelo Médici, Fernanda

Paes Leme, Thati Lopes,
Silvero Pereira, Gessica
Kayane, Paulo Tiefenthaler, Rômulo Arantes Neto,
Eliezer Motta, entre outros.

Entrevista
Marcelo Tas recebe Fernanda Abreu no “#Provoca”, da TV Cultura, terça-feira, a partir das 22h.
Entre outros assuntos, a
cantora fala sobre a proximidade dos seus 60 anos:
“... Já até digo que eu tenho.
Eu adoro, porque primeiro,

acho que desconstrói um
pouco esse negócio de que
mulher tem que ficar jovem
e a juventude é que é legal.
Não, o que é legal é você
acordar todo dia de manhã
abrir a janela e falar: ‘qual
é o meu sonho que eu vou
realizar agora?’”.

• O treinador Sylvinho,
do Corinthians, parece que
ativou de vez o modo “titês”
em suas entrevistas...
•

... Metade do que diz

•
Previsão do tempo:
“Ilha Record” deve apresentar temperaturas bem
elevadas no decorrer dos
próximos dias.
•
Marco Freitas, com
comentários do vôlei no
SporTV, se destacou na
transmissão da Olimpíada.
• Cantora e atriz de musicais, a jovem Gabi Amaral
foi contratada pela gravadora Universal Music...
•
... De acordo com o
acertado, ela vai lançar 24
singles e 8 videoclipes nos
próximos 2 anos.

Números
Com apresentação de
Claude Troigros, o reality
alcançou mais de 3,9 milhões
de pessoas e ainda se destacou entre os Top 7 - mais
assistidos na TV Paga e entre

os Top 4 para mulheres de
classe A e B com mais de 35
anos.
A Globo informou que o
programa foi renovado para
2022.

C´est fini

Jandir Ferrari, após participação em “Gênesis”, na Record,
agora vai apostar no streaming.
O ator irá integrar o elenco do

musical “O Coro”, um trabalho
de Miguel Falabella e Cininha
de Paula, sob encomenda para o
Disney+.

(crédito Instagram)

Duas vezes
Bruno Montaleone vai
para seu segundo trabalho
com Walcyr Carrasco. O jovem ator integrou o elenco
de “O Outro Lado do Para-

íso”(2017), e também marcará presença em “Verdades
Secretas 2”. Interpretará
Matheus, o neto de Zezé Polessa, modelo e “book azul”.

Bárbara Colen, atriz conhecida do cinema – “Aquarius” e “Bacurau” entre eles,
viverá o seu primeiro papel

em uma novela. Sua estreia
acontecerá em “Quanto
Mais Vida, Melhor”, a próxima das 19.

Pessoas próximas aos organizadores do reality de
futebol “Uma Vida, Um Sonho”, no caso, a LCA Entertainments & Sports, não

descartam a possibilidade
de o reality de futebol ficar
para 2022. No SBT, emissora
parceira, ninguém toca mais
no assunto.

Primeira vez
Escanteio

Palácio do Faraó
Na sétima e última fase
de “Gênesis”, o Palácio do
faraó Sheshi (Fernando
Pavão) será um dos mais
movimentados da trama.

Por lá irão circular Ricardo Lyra Junior, Val Perré,
Renato Rabelo, Camilo Bevilacqua, Kizi Vaz, Nando
Cunha, entre outros.

Vez do streaming - 1
Gessica Kayane, a Gkay, comemora um novo momento da
carreira.
Atualmente no elenco de “Os

Roni”, no Multishow, ela estreou na Netflix como uma das
protagonistas de “Carnaval”, seu
primeiro trabalho no streaming.

O desempenho de Gkay em
“Carnaval” foi tão positivo que
rendeu um novo convite da
plataforma, desta vez para uma
série de suspense, ainda em
gravação, com Fernanda Paes

Leme, Silvero Pereira, Marcelo
Médici, entre outros.
“Pela primeira vez as pessoas
vão me ver fora da minha zona
de conforto. Podem aguardar um
trabalho incrível”, avisa a atriz.

Vez do streaming – 2

