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Holambra decreta novas regras de acesso e
permanência de ônibus e vans de turismo
A Prefeitura de Holambra
publicou na última sexta-feira,
dia 26 de agosto, o Decreto
Municipal nº 1649/2021 que
determina novas regras para
acesso e permanência de ônibus
e vans de turismo nos limites do
município. O documento revoga
a proibição instituída em junho
de 2021 em função da pandemia
e estabelece que esses veículos
passem a ser cadastrados em
plataforma a ser criada pelo
Departamento Municipal de
Turismo e Cultura.
Apenas os 20 primeiros ônibus inscritos terão o ingresso
liberado mediante autorização
prévia, que deverá 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.

Operação Independência: 115 mil veículos
devem passar pelas rodovias da região
Com o feriado da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro, e com o
avanço da vacinação em todo o
Estado, milhares de pessoas deverão se deslocar pelas rodovias
no sentido sul de Minas Gerais.
A previsão é que 115 mil veículos
passem pela pista norte da praça
de Pedágio de Jaguariúna durante a operação, que terá início
a zero hora de sexta-feira (3).
Para a saída, na sexta-feira (3), o
período de maior movimentação

Emprego em
Jaguariúna sobe
pelo 3º mês
seguido e cidade
registra quase 2
mil novos postos
no ano

deverá ser entre as 16h e 20h. Já
aqueles que decidirem sair no
sábado, o ideal é evitar o horário
das 9h às 14h, período em que o
tráfego deve estar mais carregado na malha viária administrada
pela Renovias. No retorno para
Campinas ou para a capital, a
movimentação deverá ser na
terça-feira, entre 16h às 20h.
Embora a vacinação contra
a Covid-19 esteja avançando em
todo o Estado, é necessário que
as pessoas continuem seguindo

Feriado
terá novo
trecho
interditado
na Avenida
Brasil

as recomendações de prevenção
e evitando aglomerações.
Até as 24 horas de terça-feira
(7), quando a operação será
encerrada, as equipes da concessionária estarão reforçadas e as
viaturas estarão posicionadas em
locais estratégicos para qualquer
emergência. Além disso, a Renovias e a Polícia Militar Rodoviária
(PMRv) farão ações educativas
em Campinas, Casa Branca e
Águas da Prata, durante o período de Operação Independência.
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Estudantes
da rede
estadual
devem fazer
rematrícula
até 17 de
setembro

Jaguariúna registrou
o terceiro mês seguido
de aumento no número
de vagas de trabalho
criadas na cidade. Segundo o Novo Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério
da Economia, foram
criadas em Jaguariúna
469 novas vagas em
julho. No mês de julho,
foram 313 postos e, em
maio, outros 300. No
acumulado do ano, a cidade já registra um total
de 1.951 novas vagas de
emprego nos setes primeiros meses do ano.

As equipes da Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi
Mirim) vão avançar com as obras
de implantação dos coletores e
interceptores da rede de esgotos
nas duas margens do Córrego
Santo Antônio. Neste feriado de 7
de Setembro, máquinas pesadas
serão utilizadas no cruzamento
da Avenida 22 de Outubro com
a Avenida Brasil e também no
início da Rua Humaitá. Para
viabilizar a realização do serviço, as duas margens (direita e
esquerda) do córrego estarão
interditadas entre o cruzamento
com a Avenida 22 de Outubro
e a Rua João Bordignon, sendo
permitido apenas acesso local.

Estudantes das escolas
estaduais de São Paulo
que desejam continuar os
estudos em 2022 na rede
devem realizar rematrícula até 17 de setembro. A
sinalização é essencial
para que os alunos permaneçam com a vaga ativa, possibilitando assim,
conforme o ano ou série,
a continuidade na mesma
unidade escolar.
“O processo de
rematrícula é digital,
porém não é feito automaticamente pelas escolas.
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Aulas presenciais
na Escola
Municipal Maria
Diva serão
retomadas depois
do feriado em
Mogi Guaçu
Os alunos da Escola Municipal Prof. Maria Diva Franco
de Oliveira retornam às salas de
aula na próxima quarta-feira, dia
8 de setembro, após o feriado
prolongado da Independência
do Brasil. A unidade retoma suas
atividades presenciais após o
encerramento do Consultório da
Esperança, clínica de atenção especial a pacientes com sintomas
da Covid-19 aberta pelo município em março nas dependências
da escola.
Página 6.
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Itapira tem
1ª caso
detectado da
variante Delta
O primeiro caso de coronavírus (Covid-19) da variante
Delta foi detectado em Itapira. A
notificação do caso veio através
do Governo do Estado de São
Paulo através do Departamento
Regional de Saúde de São João
da Boa Vista. O exame PCR foi
feito pelo Instituto Adolfo Lutz
por sistema de amostragem. A
Vigilância Epidemiológica já fez
o monitoramento do caso. O paciente é um homem de 74 anos
que já cumpriu todo o período
de quarentena e está totalmente
recuperado.

Página 4.

Fundo Social abre inscrições para curso
de Moda Inclusiva em Mogi Mirim

Com o objetivo de proporcionar um novo olhar para a
sustentabilidade, estimulando
a criatividade e oferecendo
uma opção de fonte de renda,

o Fundo Social de Mogi Mirim
está com inscrições abertas
para o Curso de Customização
Inclusiva: 1 passo para a moda
consciente.
Página 8.
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Construir a Paz Global

*

Por Paiva Netto
A crescente violência urbana, a irresponsabilidade no
trânsito, que segue
multiplicando vítimas, as relações fragilizadas entre determinados países,
a fome em muitas
partes do planeta,
enfim, esses e outros fatores indicam
que se deve repensar
atitudes e providências na construção
cotidiana da paz global.
Na nova edição do
meu livro Jesus e a
Cidadania do Espírito (2019), comento
que, em certos casos,
o fim da guerra fria
em pouco ou nada
arrefeceu rancores e
ódios humanos, sociais, políticos, econômicos, religiosos.
O 32o presidente
dos Estados Unidos, Franklin Dela-

no Roosevelt (18821945), em 5 de setembro de 1939,
após a lamentável
irrupção da Segunda Guerra Mundial
— que ocorreu em
1o de setembro,
com a invasão da
Polônia pelas tropas
alemãs de Adolf Hitler (1889-1945) —,
dirigiu-se ao povo
norte-americano em
discurso transmitido pelo rádio, destacando: “Quando a
paz é quebrada em
qualquer lugar, a
paz de todos os países de todos os lugares é ameaçada”.
Conforme escrevi
em Reflexões e Pensamentos — Dialética da Boa Vontade (1987) e também na Folha de
S.Paulo, em 11 de
dezembro de 1988, o
combate à violência

no mundo começa na luta contra a
indiferença à sorte
do vizinho. Não sou
pessimista, acredito
no futuro. Mas ainda há insegurança e
crueldade por toda
a parte.
Maiores predadores
Fala-se em Paz.
Contudo, mensagem de expressivo
sentido encontra-se
na Primeira Epístola
do Apóstolo Paulo
a o s T e s s a l o n i c e nses, 5:3: “Quando
andarem dizendo:
‘Paz, segurança!’,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a
dor do parto àquela
que está para dar
à luz; e de nenhum
modo escaparão”.
Não estejamos
nós contribuindo

Ainda temos tempo?
*

Por José Renato Nalini
A crise hídrica é
muito mais séria do
que se poderia imaginar. A pior seca
do século não surgiu
por acaso. Não faltaram avisos, mas
o Estado costuma
pensar apenas em
eleições e em reeleições. Por isso o
cenário catastrófico
a se avizinhar.
Tivéssemos cuidado da infância e
ensinado a ela que
água é bem finito,
que água é vida e
depende de outra
espécie viva – a árvore – e talvez não
estivéssemos nesta
situação.
Será que ainda
dará tempo de ensinar a infância de
hoje, para que os
adultos de amanhã
sejam mais cuidadores da natureza
e não seus destruidores?
Precisamos de gerações mais conscientes, que não
desperdicem, mas
saibam prever os
desastres que advirão da insensatez.
Somos os maiores
produtores de lixo,
um lixo riquíssimo,

porque estragamos
aquilo que ainda poderia ser útil se reciclado.
A Suzano editou
um livrinho para
estimular a reciclagem, numa concepção bem ampla:
cultura, educação e
resíduos sólidos. O
propósito é fazer a
criança pensar em
reduzir o imenso
volume de resíduo
sólido produzido pelos brasileiros.
Começa com Saci-Pererê, que adora
ler histórias, faz desenhos e quando não
gosta deles, amassa
a folha e joga no lixo.
Curupira recolhe o
lixo do Saci e o leva
para sua oficina.
Amassa tudo com
força e transforma
em grandes fardos
de papel. O Boitatá pega os fardos
de papel e cozinha
tudo num grande
caldeirão, até virar
uma sopa chamada
“celulose”. O Negrinho do Pastoreio
pega a celulose e
leva para a fábrica
da Suzano. Lá, ela
é transformada em
Reciclato, o papel

reciclado da Suzano. Quando pronto
para ser usado, é
entregue a Iara. Esta
recebe e começa a
escrever seus livros,
com histórias plenas
de desenho e figuras
coloridas. E o papel
reciclado não faz
mal à natureza. E assim os livros chegam
ao Saci outra vez.
É uma série de
pequenas histórias
que pretendem convencer as crianças
da importância da
reciclagem. Com
isso, elas poderão
compreender depois
o que significa “economia circular”, já
praticada no Primeiro Mundo, de forma
a administrar sensatamente os recursos
naturais e a tornar
a sustentabilidade
algo concreto, não
mero discurso da
moda.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação
da UNINOVE e Presidente da ACADEMIA PAULISTA DE
LETRAS – 20212022.

Novo normal em nossas
vidas
*

Por Priscilla Bonini Ribeiro
O alarme do celular avisa: é hora de
levantar! Vamos lá,
iniciar mais uma jornada diária. O tempo parece diferente,
mas as horas são ainda mais frenéticas
que antes... Olho a
agenda do celular e
me surpreendo com
a quantidade de videoconferências do
dia, e dos afazeres

que a tecnologia ajuda a não esquecer.
Mas seguindo confiante, repetindo a
mim mesma que tudo
será muito profícuo,
fico alguns instantes
imersa em meus pensamentos enquanto
tomo uma xícara de
café, preparando-me
para os desafios diários.
Nestes 18 meses

desde o primeiro
caso registrado de
Covid-19 em terras
brasileiras, o País ultrapassou a marca de
20 milhões de casos
confirmados e está
prestes a atingir - infelizmente - 600 mil
mortes em decorrência da doença. São
perdas irreparáveis,
cujas famílias enlutadas precisarão de

para a concretização desse quadro,
incluído o fato de
que pela nossa ação
diária somos os
maiores predadores
do nosso lar coletivo, a Terra, e nisso
se concentra o pior
perigo. Temos de
interromper o emporcalhamento (Isaías, 24:1, 5 e 6) do
que nos cerca e, por
consequência, parar
de destruir vidas.
Uma sugestão aos
que não têm medo
de pensar: leiam,
por favor, os fraternos alertamentos do Evangelho
e do Apocalipse do
Cristo Ecumênico,
o Divino Estadista, sobre a transição dos tempos, até
mesmo “a Grande
Tribulação, como
nunca houve, desde
a fundação do mun-

do, nem jamais se
repetirá”, de acordo
com a Sua advertência no Evangelho,
segundo Mateus,
24:3 a 28; Marcos,
13:3 a 23; e Lucas,
21:7 a 24.

atenção para serem
trabalhadas emocionalmente. Cicatrizes
doídas que ainda machucam, mas que o
tempo há de aliviar.
As marcas da pandemia estão em nossos corações e nossas
vidas. Nossa rotina
enfrentou inúmeras
rupturas. Estamos
vivenciando quebras
de paradigmas a cada
instante, e os reflexos
são inimagináveis.
Lembro-me também de toda a reviravolta que tivemos que lidar e m
virtude das medidas
de contenção e prevenção, como isolamento social, quarentena e restrições.
Mas como seres com
imensa capacidade
de nos adaptarmos
às mudanças, vamos
nos adequando e nos
acostumando com
novos hábitos desse
“novo normal”.
Aliás, a adaptabilidade é uma das
habilidades vitais
e necessárias neste
momento pandêmico, estando em alta
dentro do conceito
das habilidades socioemocionais. Mais
do que nunca, tivemos que aprender
a negociar com os
desafios do dia-a-dia, a termos novas
posturas frente às
situações buscando
respeitar a si e aos
outros para maior
assertividade.
Todos tivemos as
vidas alteradas. A
população brasileira
vem sentindo as mu-

danças impostas pelo
momento pandêmico
em todas as áreas,
em todas as idades
e classes sociais. E
em minhas reflexões,
procuro perceber o
que há de bom nisso
tudo, o que podemos
aprender frente a esses novos desafios,
ou seja, mudanças
de hábitos e novas
formas de encarar a
vida. Sempre é possível ver o lado bom
das coisas.
E tivemos que lidar com algo que
nem sempre é fácil de
compreender: o fato
de que nem sempre
estamos no controle das coisas, e que
não temos a resposta certa para tudo.
Adaptar-se a isso,
com criatividade, empatia, ética e paciência é fundamental.
Em meus momentos de reflexão,
procuro respostas
do porquê estamos
passando por este
período tão complexo e desafiador
em nossa existência.
Onde erramos? O que
devemos fazer? Até
onde podemos chegar? São perguntas
fundamentais para
que este novo normal
não tenha que ser tão
pesado e com as sombras do risco de uma
nova onda pandêmica. Tudo depende de
nós.
Além de nos reinventarmos em nossas
profissões, precisamos nos reconstruir
como seres humanos.
Precisamos buscar o

Amor e repreensão
As anomalias climáticas são justamente grave anúncio sobre a realidade
das admoestações
do Professor Celeste
no Novo Testamento
da Bíblia Santa. (...)
Ora, quem adverte
ama. Razão por que
Jesus, na Carta à
Igreja em Laodiceia,
declara: “Aqueles a
quem amo, repreendo e castigo” (Apocalipse, 3:19).
Diante disso, o
Livro das Profecias
Finais pode ser entendido como cari-
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nhosa e preocupada
admoestação, por
conseguinte, um recado do Amor de
Deus às Suas criaturas. Perseveremos
nos sublimes ensinamentos do Pai Celestial, os quais nos
fortalecem para enfrentar com bravura
tempos de grande
provação, fundamentando nossas esperanças no Divino
Criador, que nunca
nos abandona. Lembremos sempre a
assertiva do saudoso
fundador da Legião
da Boa Vontade, Alziro Zarur (19141979): “Não há segurança fora de Deus”.
José de Paiva
Netto / Jornalista,
radialista e escritor.
paivanetto@
lbv.org.br — www.
boavontade.com
que é essencial para
a humanidade e acreditar que é possível
ainda recuperar nosso planeta.
Afinal, toda ação
tem uma consequência. É como aquela
canção “cada escolha,
uma renúncia, isso é
a vida…” E neste momento, mais do que
nunca, o ser humano
precisa renunciar o
individualismo e escolher a coletividade.
Com a possibilidade de maior flexibilização, com mais atividades econômicas
sendo retomadas e
mais pessoas circulando, não podemos
deixar o medo nos
abater. No entanto,
precisamos ter cautela nessa retomada,
mantermos ligado o
nosso senso de coletividade para nos
cuidarmos e termos
atitudes que sejam
positivas, que permitam o bem-estar de
todos.
Priscilla Bonini Ribeiro é educadora,
pesquisadora, doutora em Tecnologia
Ambiental, mestre
em Educação e diretora-geral da Unaerp
Campus Guarujá.
Foi Conselheira
Estadual de Educação de São Paulo por
dois mandatos, presidente da UNDIME
(União dos Dirigentes Municipais de
Educação do Estado
de São Paulo) e ex-Secretária Municipal de Educação em
Guarujá (SP).
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Dois terços das cidades de SP não têm mortes por
COVID-19 há uma semana
Da Redação
Dois terços das cidades do Estado de São
Paulo estão sem registros de novos óbitos por
COVID-19 na última semana. Análise baseada
nos dados das últimas
sextas-feiras, aponta que
432 dos 645 municípios
paulistas compartilham
deste cenário sem vítimas

fatais desde 27 de agosto.
As estatísticas demonstram o impacto positivo
e efetivo da campanha de
vacinação para redução
dos casos graves e mortes
pela doença.
Se comparados os dados acumulados das últimas quatro semanas, são
210 cidades sem mortes
desde o dia 6 de agosto,
ou seja, um terço dos mu-

nicípios paulistas.
A constatação foi feita
a partir de análise dos
dados dos dias 6, 13, 20 e
27 de agosto e 3 de setembro, disponíveis em base
disponível para consulta
pública no boletim oficial
do Governo do Estado
(https://www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus/).
Os dados de mortes
por COVID-19 são regis-

trados pelas 645 cidades
paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério
da Saúde, e extraídos
para divulgação transparente à população.
São Paulo já vacinou
mais de 96,5% de sua
população adulta com
pelo menos uma dose de
vacina contra COVID-19,
sendo 51,9% com esquemas vacinais completos.

O Vacinômetro já superou um total de 52,9 milhões de doses aplicadas
desde o início da campanha, somando 34,44
milhões de primeira dose,
17,33 milhões de segunda
e 1,14 milhão de dose
única.
A evolução da vacinação em São Paulo
pode ser acompanhada no painel completo

do Vacinômetro, no site
https://vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro/, onde
qualquer pessoa tem
acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking
de aplicação das doses
distribuídas, evolução
da aplicação de doses e
estatísticas gerais do PEI.

Operação Independência: 115 mil veículos devem
passar pelas rodovias da região
Da Redação
Com o feriado da Independência do Brasil, comemorado em 7
de setembro, e com o
avanço da vacinação em
todo o Estado, milhares
de pessoas deverão se
deslocar pelas rodovias
no sentido sul de Minas
Gerais. A previsão é que
115 mil veículos passem
pela pista norte da praça
de Pedágio de Jaguariúna durante a operação,
que terá início a zero
hora de sexta-feira (3).
Para a saída, na sexta-feira (3), o período
de maior movimentação
deverá ser entre as 16h e
20h. Já aqueles que decidirem sair no sábado,
o ideal é evitar o horário
das 9h às 14h, período
em que o tráfego deve
estar mais carregado
na malha viária administrada pela Renovias.
No retorno para Campinas ou para a capital, a
movimentação deverá
ser na terça-feira, entre

16h às 20h.
Embora a vacinação
contra a Covid-19 esteja avançando em todo
o Estado, é necessário
que as pessoas continuem seguindo as
recomendações de
prevenção e evitando
aglomerações.
Até as 24 horas de
terça-feira (7), quando a operação será encerrada, as equipes da
concessionária estarão
reforçadas e as viaturas
estarão posicionadas em
locais estratégicos para
qualquer emergência.
Além disso, a Renovias
e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) farão
ações educativas em
Campinas, Casa Branca
e Águas da Prata, durante o período de Operação Independência.
Nestas ações, os
agentes da concessionária e os policiais
militares farão a entrega de folhetos com dicas
de segurança para evitar
acidentes em situações

de pouca visibilidade
(neblinas ou incêndios)
e orientações sobre o
uso de cinto de segurança e dispositivos de
retenção. No site www.
renovias.com.br você
encontra dicas para garantir uma viagem mais
segura em casos de falta
de visibilidade na página do projeto “De Carona com a Segurança”.
O Sistema de Atendimento aos Usuários
(SAU) da Renovias está
à disposição 24 horas
por dia aos motoristas.
Para acioná-lo, basta
ligar 0800 055 9696 ou
usar um dos fones de
emergência, implantados a cada quilômetro.
Dicas de segurança nas
rodovias e condições
antecipadas do tráfego
podem ser obtidas pelo
site www.renovias.com.
br.
A malha viária da
Renovias liga Campinas, Circuito das Águas
e sul de Minas: SP-340
(Campinas/Mococa),

SP-342 (Mogi Guaçu/
Águas da Prata), SP344 (Aguaí/Vargem
Grande do Sul), SP350 (Casa Branca/São
José do Rio Pardo) e
SP-215 (Vargem Grande
do Sul/Casa Branca),

com extensão de 345,6
quilômetros. A concessionária administra as
rodovias através do Programa de Concessões
Rodoviárias do Governo
do Estado de São Paulo.
SERVIÇO

07/09 (segunda-feira) – 7h – Águas da
Prata (SP-340, km
120): Orientações e distribuição de folhetos
sobre o uso de cinto de
segurança e dispositivos
de retenção.

Pesquisa CNM Covid-19: vacinação avança e casos
de mortes reduzem no Brasil
Da Redação
Em mais de 95% dos Municípios, a vacinação contra
Covid-19 está na faixa etária
abaixo de 25 anos. Desse
total, 556 (23,7%) já imunizam adolescentes de 12 a
17 anos sem comorbidades.
A 24ª edição da pesquisa
semanal da Confederação
Nacional de Municípios
(CNM), que contou com a
participação de 2.344 gestores municipais, mostra
também que em 1.621 localidades não houve registro de
mortes devido à doença nesta semana, o que representa
69,2% dos pesquisados.

O mapeamento feito pela
CNM — entre os dias 30
de agosto e 2 de setembro — mostra ainda que
1.192 Municípios (50,9%
das respostas) não tiveram
novas internações causadas
pelo novo coronavírus e
485 registraram redução
no número de casos. Em
relação ao público mais vulnerável, os dados apontam
para um cenário animador:
mais de 2 mil localidades
não registraram aumento
nas internações de idosos
por conta da Covid-19. O
número representa 90,5%
dos respondentes.
Ainda sobre a vacinação,

294 gestores indicaram falta
de imunizantes para primeira dose e 136 afirmam ter
faltado a segunda dose. Em
mais 1,5 Municípios 100%
dos profissionais de educação receberam a primeira
dose e 1.164 está entre 50
e 90% dos servidores com
esquema vacinal completo.
Tratamento pósCovid
Fraqueza, mal-estar, falta de ar ou dificuldade para
respirar, dor de cabeça,
depressão, ansiedade e dificuldade de linguagem,
raciocínio, concentração
e memória são algumas
das sequelas mais comuns

relatadas por quem teve a
doença, além da perda de
paladar e olfato, temporária
ou duradoura. Diante dos
mais diversos problemas
pós-Covid, mais de 1,7 mil
Municípios (75,3%) disponibilizam algum tipo de
tratamento aos recuperados
com sequelas.
Desse total, 89,4% dos
gestores — 1.579 — afirmam
estar conseguindo atender
à demanda gerada pelos
contaminados que apresentam sequelas. Em relação à
variante Delta, 2.062 Municípios afirmam não ter
identificado nenhum caso
de contaminação e apenas

181 cidades, das 2.314 que
responderam a essa pergunta, afirmam a presença da
nova variante da Covid-19
em seu território.
A variante Delta foi identificada em 7,7% dos Municípios. Contudo, a CNM
alerta que o percentual é
quase o dobro das edições
anteriores da pesquisa. Já
em 88% não foi identificada
a nova cepa.
Vacina obrigatória
Quando o assunto é lei
municipal tornando a vacinação compulsória, 245
prefeituras afirmam ter
editado decreto ou publicado medidas para obrigar

a vacinação no âmbito da
administração e 2.033 não
adotaram tal medida.
Dos mais de 2,3 mil
participantes da pesquisa da CNM, que propõe
acompanhar o cenário da
Covid-19 nos Municípios e
mostrar o protagonismo do
poder público local no enfrentamento da pandemia,
1.130 afirmam manter restrições de circulação de
pessoas ou das atividades
econômicas. Em 1.145 localidades a rotina caminha
para a normalidade, com
os devidos cuidados e mantidos os protocolos de segu

Estudantes da rede estadual devem fazer rematrícula
até 17 de setembro
Da Redação
Estudantes das escolas estaduais de São
Paulo que desejam continuar os estudos em
2022 na rede devem
realizar rematrícula
até 17 de setembro. A
sinalização é essencial
para que os alunos permaneçam com a vaga
ativa, possibilitando assim, conforme o ano ou
série, a continuidade na
mesma unidade escolar.
“O processo de
rematrícula é digital,

porém não é feito automaticamente pelas escolas. O pai, responsável
ou aluno maior de 18
anos precisa informar
que a continuará na rede
estadual no próximo
ano. Para os que desejam continuar na mesma escola e até com a
mesma turma no próximo ano, a rematrícula
permite a continuidade
da vaga, caso contrário,
pode ser que ao fazer
uma nova matrícula a
vaga já esteja preenchida por outro estudante”,

explica o Secretário da
Educação do Estado,
Rossieli Soares.
Para realizar o processo basta acessar a
Secretaria Escolar Digital- SED (https://sed.
educacao.sp.gov.br/
saiba-como-acessar)
e, dentro do ambiente
virtual, seguir o caminho: Área do responsável
> Gestão escolar >
Matrícula > Rematrícula.
Também é possível
fazer a rematrícula pelo
aplicativo Minha Escola

SP. E presencialmente
em qualquer unidade
escolar estadual.
Rematrícula para estudantes da 1ª série do
ensino médio
Os estudantes que
atualmente estão na 1ª
série do ensino médio e
prosseguirão para a 2ª
série em 2022 deverão
no ato da rematrícula
escolher o itinerário formativo do Ensino Médio
de São Paulo.
Para isso na hora da
escolha será possível

visualizar os itinerários
disponível na unidade.
Todas as escolas ofertam, pelo menos, dois
itinerários, com todas
as quatro áreas do conhecimento - Linguagens,
Matemática, Ciências
Humanas e Ciências da
Natureza.
Os estudantes também terão opção de se
matricular em outra
unidade escolar, caso
desejem cursar um itinerário não ofertado pela
unidade atual.
Para a definição dos

itinerários a Secretaria
da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc-SP)
realizou uma pesquisa de manifestação de
interesse com os estudantes.
O currículo do Ensino Médio de São Paulo
apresenta 11 possibilidades de aprofundamento curricular, sendo
dez de áreas do conhecimento e uma de
formação técnica, via
Novotec Expresso ou
Novotec Integrado.
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Itapira tem 1ª caso detectado da variante Delta
De Itapira

as duas doses da vacina
Coronavac, apresentou
os primeiros sintomas no
dia 8 de agosto e teve apenas manifestações gripais
leves. Ele relata não ter
saído de Itapira e a pessoa
com quem ele mora não
apresentou nenhum sintoma da Covid-19.
A variante Delta do
vírus Sars-Cov-2 apresenta
mutações genéticas múltiplas que a tornam mais
transmissível. A Secretaria
Municipal de Saúde faz o
alerta para que a população
mantenha todos os cuidados preventivos como uso
de máscara, distanciamento social e higiene das mãos
para evitar um novo avanço

O primeiro caso de coronavírus (Covid-19) da variante Delta foi detectado em
Itapira. A notificação do
caso veio através do Governo do Estado de São Paulo
através do Departamento
Regional de Saúde de São
João da Boa Vista. O exame
PCR foi feito pelo Instituto
Adolfo Lutz por sistema de
amostragem.
A Vigilância Epidemiológica já fez o monitoramento do caso. O paciente é um homem de 74
anos que já cumpriu todo
o período de quarentena
e está totalmente recuperado. Ele havia tomado

4

de casos no município.
Além disso, a Vigilância também reforça a importância da vacinação
para combater o vírus e faz
um alerta para os que estão
em atraso para tomar a 2ª
dose. Para esses, há atendimento em todos os dias
úteis das 17h00 às 19h00
na UBS Vila Ilze para completar o esquema vacinal
(apenas para quem tomou
Coronavac e Astrazeneca).
Já para os que ainda não
tomaram nem a 1ª dose
a orientação é para que
fiquem atentos aos canais
oficiais de comunicação da
Prefeitura porque em breve
será lançada uma nova
data de repescagem.

Holambra registra 15º óbito e 23 novos casos de
Covid-19 na última semana
De Holambra
De acordo com informações divulgadas pelo
Departamento Municipal
de Saúde nesta quinta-feira, dia 2 de setembro,
Holambra contabilizou
na última semana 23 novos casos de Covid-19,
número superior aos 14
registrados na semana
anterior. Foi confirmado
ainda o 15º óbito: mulher
de 31 anos, sem comorbidades identificadas, falecida em 27 de agosto em
hospital de Casa Branca.
Holambra não registrava óbitos relacionados à

doença desde o início de
julho. Até o momento os
casos confirmados somam
2.048, com 2.015 pessoas
consideradas curadas. 17
pessoas estão em isolamento domiciliar e uma
em situação de internação.
A imunização, por outro lado, segue avançando.
Durante a semana o município iniciou a vacinação
de adolescentes entre 15
e 17 anos sem comorbidades. Entre segunda e
quinta-feira foram aplicadas 996 doses, sendo que
477 pessoas receberam a
primeira e 519 a segunda dose. Na sexta-feira

o município segue imunizando moradores com
segunda dose prevista
para aplicação no dia 3
de setembro – e aguarda
a liberação de novo lote
por parte do Governo do
Estado para dar continuidade à vacinação por faixa
etária.
“Apesar de a cobertura
vacinal continuar sendo
ampliada, infelizmente
registramos um novo óbito, o que reforça a necessidade de mantermos a
cautela e as condutas de
prevenção”, afirmou o diretor municipal de Saúde,
Valmir Marcelo Iglecias.

1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid serão aplicadas esta semana
De Mogi Mirim
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 08, 09 e
10 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 quarta-feira (8)
até sexta-feira (10) em
todas as UBSs (Unidades
Básicas de Saúde).

Nas UBSs Parque do
Estado, Martim Francisco e Jardim Planalto, a
vacinação vai ocorrer das
13h às 15h30. Já as UBSs
Aterrado, Maria Beatriz,
Santa Clara, Albejante,
Seixas, Vanderlei, Paulista
e Santa Cruz vão atender
em horário estendido, das
15h às 19h.

Documentos
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 espe-

ra 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, é preciso levar ape-

nas o RG/CPF e a carteirinha de vacinação que
comprove a aplicação da
dose anterior.
Novas idades e datas serão incluídas do
Calendário de Imunização
conforme o Município
receber a confirmação do
envio de mais doses de
vacina contra a Covid-19.

Artur Nogueira aplicará 3ª dose em idosos maiores de 90
anos a partir de quarta
De Artur Nogueira
A Prefeitura de
Artur Nogueira, por
meio da Secretaria de
Saúde, aplicará a 3ª
dose da vacina contra
a Covid-19 em idosos
maiores de 90 anos a
partir de quarta-feira
(08). A dose adicional
estará disponível para
esse grupo exclusivamente nas salas de vacina do Posto de Saúde

Familiar (PSF) Bom
Jardim e do Espaço
Mãe e Filho, mediante a
agendamento por telefone.
No caso dos idosos
acamados, um familiar
ou responsável deve
deixar o nome do mesmo no PSF em que ele
é atendido, para que a
equipe de saúde realize
a vacina à domicílio.
Vale destacar que, no
dia da vacina, o idoso

deverá apresentar o
comprovante das duas
doses recebidas, bem
como o RG e CPF.
Horário estendido
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio
da secretaria de Saúde,
estenderá os horários
de vacinação a partir
de quarta-feira (08) até
sexta-feira (10). A medida foi adotada a fim
de atender uma maior

demanda de moradores
em um mesmo dia e,
assim, acelerar a campanha de imunização
do município.
Durante os três dias,
as vacinas serão aplicadas das 8h às 17h, na
tenda drive-thru, onde
não há necessidade de
agendamento, e nas
salas de vacina do espaço Mãe e Filho e do
Posto de Saúde Familiar (PSF) Bom Jardim,

onde requer agendamento por telefone.
Em função do feriado e ponto facultativo,
a Vigilância Epidemiológica do município
informa ainda que não
haverá vacinação na
segunda-feira (06) e
terça-feira (07). Contudo, pessoas agendadas
para tomarem a 2ª dose
nestes dias poderão dirigir-se aos pontos de
vacinação a partir de

quarta-feira (08), sem
ter o ciclo de imunização prejudicado.
SERVIÇO
Aplicação da 3ª dose
em idosos maiores de
90 anos?
Quando: A partir de
quarta-feira (08)?
Onde: Espaço Mãe e
Filho - (19) 3877-3751
PSF Bom Jardim (19)
3827-4550
Agendamento por
telefone

Holambra abre nesta quarta agenda de vacina para pessoas com 12 a
17 anos e inicia na quinta 3ª dose para idosos com mais de 90
De Holambra

izada em 10 de setembro, no Salão da TerceiA Prefeitura de Hol- ra Idade. É necessário
ambra abre nesta quar- chegar com, no máxita-feira, dia 8 de se- mo, 10 minutos de antembro, agendamento tecedência do horário
on-line de vacinação agendado, apresentar
contra a Covid-19 para documento oficial com
adolescentes entre 12 e foto e Formulário de
17 anos. O sistema deve Autorização de Vaciser acessado a partir das nação assinado pelo
8h por meio do Portal pai, mãe ou responsável
do Governo, em www. legal. O documento está
holambra.sp.gov.br. A disponível em www.
imunização será real- holambra.sp.gov.br, na

aba Serviços, Vacina:
Termo de autorização.
Ele é obrigatório ainda
que o menor compareça
acompanhado.
Para agilizar o atendimento, o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias,
recomenda que após o
agendamento o morador realize também o
pré-cadastro no portal
VacinaJá (www.vacinaja.sp.gov.br), do Gover-

no do Estado.
“Além da ampliação
da faixa etária, continuamos administrando
a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
É preciso que os holambrenses verifiquem
a data indicada no
cartão de vacinação e
procurem o Salão da
Terceira Idade, das 8h
às 12h e das 13h às 15h,
no dia estipulado”, explicou Valmir. O mu-

nicípio aguarda novos
lotes para a aplicação
de primeira dose nos
moradores a partir de
18 anos que ainda não
foram imunizados.
3ª dose em idosos
com mais de 90
Na quinta-feira, dia
9 de setembro, o Departamento Municipal
de Saúde irá realizar a
aplicação da 3ª dose da
vacina contra a Covid-19
em moradores a partir

de 90 anos que tenham
recebido o complemento (2ª dose) há pelo
menos 6 meses. O atendimento será realizado
por ordem de chegada
no Salão da Terceira
Idade das 10h às 12h e
entre 14h e 16h ou até
o término das doses. É
necessário apresentar
Cartão Cidadão, documento oficial com foto
e comprovante de vacinação.
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Holambra decreta novas regras de acesso e permanência de
ônibus e vans de turismo
aderno

De Holambra
A Prefeitura de Holambra publicou na última sexta-feira, dia
26 de agosto, o Decreto Municipal nº
1649/2021 que determina novas regras para
acesso e permanência
de ônibus e vans de
turismo nos limites do
município. O documento revoga a proibição
instituída em junho
de 2021 em função da
pandemia e estabelece
que esses veículos passem a ser cadastrados
em plataforma a ser
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criada pelo Departamento Municipal de
Turismo e Cultura.
Apenas os 20 primeiros ônibus inscritos terão o ingresso
liberado mediante autorização prévia, que
deverá 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 Holam-

bra ou em um raio de
70 km.
“Precisamos normatizar o acesso de
grandes grupos ao município para evitar excessos e superlotação
nos espaços públicos.
É importante que as
pessoas que organizam
excursões leiam detalhadamente o decreto
para evitarem inconvenientes no momento
da visita”, informou a
diretora da pasta, Alessandra Caratti.
Segundo ela, a medida tem por objetivo
organizar o crescente

fluxo de visitantes, assegurando experiências turísticas que sejam positivas e adequadas à estrutura da
cidade. “Queremos receber bem as pessoas
que escolhem Holambra como destino. Pra
isso, é preciso regrar
excursões de acesso
coletivo”, explica.
O cadastro de excursões visando autorização poderá ser realizado através do Portal
do Governo, em www.
holambra.sp.gov.br, na
aba de Serviços, Cadastro para Excursões.

Emprego em Jaguariúna sobe pelo 3º mês seguido e cidade
registra quase 2 mil novos postos no ano
De Jaguariúna
Jaguariúna registrou o terceiro mês
seguido de aumento
no número de vagas
de trabalho criadas
na cidade. Segundo o

Novo Caged (Cadastro
Geral de Empregados
e Desempregados), do
Ministério da Economia, foram criadas em
Jaguariúna 469 novas
vagas em julho. No
mês de julho, foram

313 postos e, em maio,
outros 300. No acumulado do ano, a cidade
já registra um total de
1.951 novas vagas de
emprego nos setes primeiros meses do ano.
Julho registrou o

segundo melhor saldo positivo de vagas
no ano, ficando atrás
apenas do mês de fevereiro (622 vagas) –
em março foram mais
336 novas vagas. Já
os meses de janeiro e

abril registraram saldos negativos, respectivamente, de 50 e 42
vagas.
Jaguariúna conta
com uma lei municipal,
aprovada em 2019, que
garante 50% dos novos

postos de trabalho a
moradores da cidade.
A medida integra uma
consistente política de
incentivo fiscal do município, que visa atrair
novos investimentos
empresariais.

Expoflora alerta excursões que o seu parque permanece
fechado em 2021
De Holambra
Devido a pandemia da
covid-19, a 39ª edição do
evento foi adiada para
2022. No entanto, apesar
da ampla divulgação do
adiamento, os turistas
têm visitado Holambra
em busca da exposição
de flores e das atrações
que o evento proporciona. O parque permanece
fechado e nenhum acesso
é permitido na área em
que o evento é realizado.
Apesar da ampla di-

vulgação do adiamento
da 39ª edição da Expoflora para 2022, os turistas
que visitam Holambra
buscam informações sobre o evento que, não
fosse a pandemia, teria
sido iniciado no dia 26
de agosto. A Expoflora
alerta os visitantes que
o seu parque permanece
fechado e nenhum acesso
é permitido, nem mesmo
para realização de fotos.
Por receber mais de
300 mil visitantes por
ano, a Comissão orga-

nizadora da Expoflora
decidiu pelo novo adiamento do evento para
2022, considerando a
necessidade de garantir
a proteção sanitária de
seus funcionários, colaboradores, parceiros e,
principalmente, do seu
público. Além disso, os
eventos de grande porte
ainda estão proibidos no
Estado de São Paulo.
A comissão lembra
que muitos turistas confundem Expoflora com
a própria cidade de Hol-

ambra. Nas redes sociais,
são comuns as perguntas
sobre “se Holambra está
aberta”. Ora, Holambra
é a cidade onde a Expoflora é realizada. Com o
adiamento do evento, o
seu parque permanece
fechado. No entanto, a cidade de Holambra tem os
seus atrativos turísticos,
que podem ser visitados.
As informações sobre a
cidade de Holambra podem ser obtidas no site
https://www.holambra.
sp.gov.br/

Prefeitura evita parcelamento irregular de solo em área rural
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio das
secretarias de Negócios
Jurídicos, de Obras e
Serviços e da Fiscalização
de Posturas, evitou o parcelamento irregular (clandestino) em uma área
rural do município. Na
manhã desta terça-feira (31), foi realizada a
demolição de muros e
alicerces no sítio Capão do
Frutal, localizado no km
37 da Rodovia Professor
Aziz Lian (SP-107), cuja
construção não seguia
as recomendações de infraestrutura básicas para
um loteamento urbano.
Vale destacar que o
parcelamento de solo

em área rural em Artur
Nogueira é fiscalizado através das normas contidas
na Lei Federal 6766/1979
e nas Leis Municipais
337/2003 e 551/2013. O
parcelamento irregular
é constatado através de
demarcação da área por
estaqueamento, cercas,
aglomeração suspeita de
construções e execução de
obras de infraestrutura.
A lei prevê que
qualquer parcelamento
de solo deve obter primeiramente a aprovação
dos projetos pelos Órgãos
Municipal, Estadual e
Federal competentes,
emissão de Decreto do
Executivo Municipal e

ainda seu devido registro
do parcelamento junto ao
Cartório de Registro de
Imóveis Competente, de
acordo com a Lei Complementar 337/2003.
No entanto, neste caso
não foi apresentada nenhuma documentação de
autorização para o empreendimento por parte
do proprietário do imóvel,
o que caracterizou o parcelamento de solo não
autorizado. Diante disso,
o proprietário foi notificado no último dia 1º de
julho pela Fiscalização
de Posturas a demolir as
obras em andamento e
restaurar o imóvel as suas
características rurais.

Como as ordens não
foram acatadas até a
manhã de ontem, foi
necessária a aplicação das
medidas de demolição
por parte da Secretaria
de Obras, acompanhada
pela Fiscalização de Posturas e Guarda Municipal.
“A negociação irregular
pode ocasionar vários
problemas para o município, uma vez que os
loteadores não realizam
as obras de infraestrutura
básicas necessárias para
um loteamento urbano
ser aprovado”, destacou
o secretário dr. Roberto
Daher.
PUNIÇÃO
Quando constatado

um parcelamento irregular de solo em área rural,
pela Polícia Municipal,
Fiscalização de Posturas
ou Fiscalização de Obras,
os loteadores são notificados a cessar as vendas de
lotes, as aberturas de ruas
e as obras que estiverem
em andamento.
No prazo de 30 dias,
contados a partir da ciência da notificação, os
loteadores são obrigados
a restituir o imóvel parcelado a sua origem, ou seja,
devem demolir as obras e
fechar as ruas devolvendo
ao imóvel as suas características rurais.
Após vencimento do
prazo estipulado, e não

sendo respeitado o embargo, o loteador é multado no valor de duas Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo (UFESP),
por metro quadrado do
imóvel, constatado na
matrícula da escritura.
Segundo consta no site
fazenda.sp.gov.br, o valor
de duas UFESP, por metro para o ano de 2021, é
de R$ 58,18 (cinquenta e
oito reais e dezoito centavos). Portanto, o loteador
de uma área irregular de
20.000m² (vinte mil metros quadrados) sofrerá a
multa de R$1.163.600,00
(um milhão e cento e sessenta e três mil e seiscentos reais).

Noções sobre Lei Maria da Penha fará parte da grade
curricular das escolas municipais
A importância da Lei
Maria da Penha (Lei nº
11.340, de 7 de agosto de
2006) será discutida entre
alunos da Rede Pública
Municipal de Educação.
A inserção da matéria na
grade curricular das crianças está sendo regulamentado pelo Prefeito
Toninho Bellini através
de Lei Municipal que torna obrigatório o ensino
de noções básicas da lei
nas escolas municipais.
“Nosso principal objetivo

é colocar o assunto em
pauta para as crianças
para que, no futuro, a gente colha bons frutos com
crianças menos preconceituosas, homens menos
machistas e uma consequente redução dos casos
de violência”, explicou o
Prefeito Toninho Bellini. A
execução da lei ficará a cargo da Secretaria Municipal
de Educação com o apoio
da Secretaria de Promoção
Social e do CREM (Centro
de Referência Especializa-

do da Mulher).
A Secretária de Educação, Regina de Santana
Lago Gracini, falou sobre como essa discussão
será importante para o
desenvolvimento de uma
sociedade mais consciente. “A educação tem
papel fundamental para
prevenção e erradicação
da violência através da
desconstrução de comportamentos e de uma nova
consciência transformadora. Desde pequenos

nossos alunos vivenciam
a violência doméstica e
muitas vezes isto se reproduz em jogos simbólicos e
outras situações da escola.
Esperamos que a tomada
de consciência e reflexão
construa novos comportamentos e uma cultura de
respeito e paz”, disse.
Regina Ramil Marella,
Secretária de Promoção
Social, reforça a importância da inserção desse tipo
de discussão entre as crianças e também entre os

professores e equipe técnica da escola. “Vai além de
só inserir um conteúdo a
mais na grade curricular
dos alunos. A ideia é que
a gente consiga trabalhar
esse tema da violência
contra a mulher de uma
maneira mais abrangente, que os professores e
profissionais da educação
possam identificar casos
e ser mais um pilar de
apoio para essas vítimas”,
afirmou.
Nos próximos dias as

equipes técnicas da Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção Social
e do CREM irão se reunir
para começar a traçar as
estratégias para elaboração do conteúdo das
aulas e também da capacitação dos professores e
gestores sobre a temática.
comunicacao@itapira.
sp.gov.br
(19) 3863.0700/
3843.9107
(19) 99813.4051
(Whatsapp)
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Aulas presenciais na Escola Municipal Maria Diva
serão retomadas depois do feriado
A unidade retoma suas
atividades presenciais
após o encerramento do
Consultório da Esperança,
clínica de atenção especial
a pacientes com sintomas
da Covid-19 aberta pelo
município em março nas
dependências da escola.
Todo o prédio passou
por rigoroso processo de
desinfecção e a organização nas salas está sendo feita pela Secretaria
Municipal de Educação.
De Mogi Guaçu
retornam às salas de aula Assim como ocorre em
na próxima quarta-feira, toda a rede, o retorno
Os alunos da Escola dia 8 de setembro, após às aulas presenciais não
Municipal Prof. Maria o feriado prolongado da é obrigatório e ensino
Diva Franco de Oliveira Independência do Brasil. remoto àqueles que opta-

rem por não voltar continuará sendo ofertado.
“Na Maria Diva temos
o Fundamental I e o Fundamental II, com alunos
de 6 a 14 anos de idade.
Voltaremos com toda a
segurança necessária.
As turmas foram divididas em dois grupos que
poderão participar das aulas presenciais de acordo
com o cronograma feito
pela unidade escolar. Esse
retorno presencial não é
obrigatório, mas temos
uma boa adesão dos pais”,
comentou o secretário
municipal de Educação,
Paulo Paliari.

Segundo ele, as aulas
presenciais na EMEF Maria Diva serão retomadas
com até 60% do atendimento de seus alunos. A
intenção do município é
ampliar esse percentual
em toda a rede a partir
de outubro. Mas tudo irá
depender da evolução
dos casos de Covid-19 na
cidade e região. “Estamos
nos reunindo com todas
as equipes e essa ampliação será concretizada
conforme a estrutura de
cada escola. E, claro, se
for seguro por conta da
pandemia”, ressaltou.
Desde a retomada das

aulas presenciais, em 28
de julho, a capacidade
das salas está limitada a
35% do número total. O
retorno presencial integral será feito de forma
gradativa, com algumas
unidades já preparadas
para atender até 60% de
sua capacidade.
Apesar da ampliação, o
retorno permanece opcional e o conteúdo continua
disponível de modo híbrido com retirada de material nas escolas, porque a
presença não é obrigatória
e, com isso, pais ou responsáveis decidem se
enviam ou não seus filhos.

Confira o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro
De Mogi Mirim

fechada (ponto facultativo)
- Dia 06/09 – segunSAAE – esquema de
da-feira
plantão
Prefeitura Municipal
Guarda Municipal /
– fechada (ponto facul- Bombeiro Municipal –
tativo)
esquema de plantão
Câmara Municipal –
UPA (Unidade de Pron-

to Atendimento) Zona
Leste – funcionamento
24 horas
Coleta de lixo – normal
Feira do Produtor –
não tem
Conselho Tutelar – esquema de plantão

Central de Síndromes
SAAE – esquema de
Gripais – normal
plantão
Banheiros Públicos –
Guarda Municipal /
Rua Marciliano e Espaço Bombeiro Municipal –
Cidadão (8h30 às 18h00) esquema de plantão
UPA (Unidade de Pron- Dia 07/09 – terça-fei- to Atendimento) Zona
ra (Feriado Nacional)
Leste – funcionamento

24 horas
Coleta de lixo – normal
Feira do Produtor –
Vila Bianchi - normal
Conselho Tutelar – esquema de plantão
Central de Síndromes
Gripais – normal

Feriado terá novo trecho interditado na Avenida Brasil
De Mogi Mirim

e interceptores da rede de
esgotos nas duas margens
As equipes da Sesamm do Córrego Santo Antô(Serviços de Saneamen- nio. Neste feriado de 7
to de Mogi Mirim) vão de Setembro, máquinas
avançar com as obras de pesadas serão utilizadas no
implantação dos coletores cruzamento da Avenida 22

de Outubro com a Avenida
Brasil e também no início
da Rua Humaitá.
Para viabilizar a realização do serviço, as duas
margens (direita e esquerda) do córrego estarão

interditadas entre o cruzamento com a Avenida 22
de Outubro e a Rua João
Bordignon, sendo permitido apenas acesso local.
De acordo com o cronograma de obras, essa

interdição maior ocorrerá apenas na data de 7
de Setembro para evitar
transtornos no trânsito
e reduzir o impacto para
motoristas que trafegam
diariamente pelo local

e comerciantes daquela
região.
Dúvidas ou informações adicionais sobre
as obras e as interdições
podem ser esclarecidas
pelo telefone 3806-1184.

Milfarma doa primeiro
lote de medicamentos para
a rede básica
De Mogi Mirim

tos doados pela Milfarma
constam analgésicos, verA distribuidora de me- mífugos, antibióticos, andicamentos Milfarma deu ti-inflamatórios, remédios
início, esta semana, a mais para inalação, vitaminas,
uma parceria com o poder xaropes e medicamentos
público municipal. Um lote para controle da pressão
com 162 itens – totalizando arterial, dentre outros.
627 unidades de medicaTodos os medicamenmentos – foi entregue pela tos doados não podem
empresa ao almoxarifado ser comercializados pela
da Secretaria de Saúde.
distribuidora porque posDo lote de medicamen- suem avarias nas embal-

agens. Porém, os frascos
estão intactos, assim como
a rotulagem, não comprometendo a qualidade dos
produtos.
Os medicamentos doados serão encaminhados,
já na próxima semana,
para as farmácias das 11
UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), para posterior
distribuição gratuita à população.

Prefeito autoriza projeto que prevê reforma da sede do
Zoonoses
De Mogi Guaçu
Nesta sexta-feira,
3 de setembro, o prefeito Rodrigo Falsetti
esteve na sede do CCZ
(Centro de Controle
Zoonoses), no Jardim
Nova Alvorada, para
conhecer o projeto
que prevê a reforma
do local. Engenheiros
da Secretaria de Obras
e Mobilidade, os
secretários de Governo, Ivan Pinheiro, da
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Marcelo Vanzella Sartori, a gerente
do Zoonoses, Dagmar
do Amaral Borges e o
vereador Luís Carlos
Nogueira, o Carlos da
Kapa, acompanharam
a visita.
Serão utilizados re-

cursos próprios para
a reforma total do espaço, inclusive a sede
terá a troca das redes
hidráulica e elétrica.
A Secretaria de Obras
e Mobilidade fará os
orçamentos, a fim de
que o processo licitatório seja iniciado o
quanto antes.
O projeto prevê ainda a duplicação das
baias do canil com
medidas adequadas e
um solário para o conforto dos animais. Um
gatil com solário também será construído,
assim como uma ala
será reservada para
os animais de grande
porte. “Estou animado
e vejo esse trabalho
como prioritário, pois
o local esteve abandonado por anos e

precisa de estrutura
adequada. E é o que
vamos fazer. Com recursos próprios, vamos reformar toda a
sede do Zoonoses”,
ressaltou o prefeito.
O projeto de reforma do Zoonoses também prevê a instalação de câmeras de
segurança, inclusive
nas entradas da sede,
localizada no Jardim
Alvorada, a fim de inibir o abandono de animais no local. O sistema, futuramente, será
interligado ao monitoramento que será feito
pelo município. “O
abandono de animais
tem nos preocupado
e ninhadas inteiras
estão sendo deixadas
aqui na frente da sede,
então, as câmeras irão

nos ajudar na identificação dessas pessoas”,
comentou Dagmar.
O abandono de animais é crime. Por isso,

as pessoas identificadas serão multadas e
podem ser processadas. A lei municipal
nº 5124/2018, que

dispõe sobre o tema
da proteção animal,
prevê multas nos valores de R$ 500 a R$
10 mil.
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Circuito Sesc de Artes traz programação on-line
de 8 a 19 de setembro
De Mogi Guaçu
Com início na quarta-feira, 8 de setembro, o Circuito Sesc
de Artes 2021, que
acontece em parceria
com a Secretaria Mu-

nicipal de Cultura de
Mogi Guaçu, tem como
objetivo estimular a
circulação e a difusão
de trabalhos artísticos
em municípios onde
as unidades do Sesc
não estão presentes.

Neste ano, 157 cidades
participarão do evento,
que será totalmente
online. Para participar
confira a programação
no site sescsp.org.br/
circuitosescdeartes.
“O Circuito Sesc

de Artes 2021, apresentará uma ampla
programação online
que engloba várias
vertentes culturais de
artistas, grupos, coletivos e companhias de
longas trajetórias”, co-

mentou o secretário de
Cultura, André Sastri.
O Circuito Sesc de
Artes 2021 contará com
uma programação dividida em eixos temáticos e que aborda várias
linguagens artísticas,

como, por exemplo, de
circo, cinema, dança,
música, teatro, literatura e tecnologias,
além de conteúdos sobre história e memória
local, gastronomia e
turismo.

Curso gratuito de ajudante de cozinha é
ministrado em unidade móvel do Via Rápida
De Holambra
Os holambrenses inscritos no curso de ajudante de cozinha oferecido pela Prefeitura por
meio de parceria com o
Programa Via Rápida,
do Governo do Estado, deram início nessa terça-feira, dia 31
de agosto, às aulas na
unidade móvel estacionada ao lado do Teatro
Municipal. Com três
turmas divididas entre

os períodos da manhã,
tarde e noite, o curso
tem 80 horas/aula e
aborda temas como manipulação de alimentos,
segurança no trabalho,
teor nutricional, higiene,
acondicionamento e
conservação, qualidade
da matéria-prima, corte,
pesagem e técnicas de
preparação. Cada estudante recebe uma bolsa-auxílio de R$ 210,00.
Jonathan Júlio de
Lima, de 30 anos, tra-

balha num comércio
familiar no ramo alimentício e está fazendo o curso no período
da manhã. “Fico muito
grato em ter essa oportunidade de aperfeiçoar
conhecimentos. Holambra investe muito no
turismo e alimentação
gira em torno de tudo
isso. Graças ao horário
diversificado estou conseguindo utilizar um
tempo vago para me
aprimorar”, contou.

A professora Elisabete
dos Santos Costa e Silva
é uma das responsáveis
pelas aulas. “Às vezes
a pessoa tem alguma
experiência no ramo de
alimentação, mas falta
uma base teórica, informações importantes
sobre ética profissional,
higiene, técnicas em utilizar utensílios. O curso
proporciona tudo isso,
além da parte prática”,
disse.
Elisabete divide as

aulas com a professora Sandra Aparecida
Batista de Souza, pedagoga com 33 anos de
experiência, que avalia:
“o curso é de suma importância, pois aumenta
a bagagem cultural dos
alunos, favorecendo os
que buscam empregos
no ramo alimentício e
também aqueles que
desejam empreender”.
“O curso presencial
e gratuito de ajudante
de cozinha é uma opor-

tunidade para capacitar
aqueles que querem trabalhar na área ou aprimorar suas habilidades.
Os serviços na área de
alimentação estão intimamente ligados ao turismo, gerando emprego
e renda, e a capacitação
facilita esse processo”,
avalia Alessandra Caratti, responsável pelo Espaço do Empreendedor,
que coordena a parceria
entre o município e o Via
Rápida.

Cultura retoma projeto Tela Viva nesta semana
De Mogi Guaçu
Na próxima quinta-feira, 9 de setembro, a Secretaria Municipal de Cultura
retorna com o projeto Tela
Viva com apresentação do
filme A festa de Babete. A
exibição será às 19h30, na
sala de vídeo Célia Maria
Stábile, do Teatro Tupec,
no Centro Cultural, com
sede na Avenida dos Tra-

balhadores, nº 2651, no
Jardim Camargo. A entrada é gratuita e a programação ocorre sempre às
quintas-feiras e no mesmo
horário.
O secretário de Cultura,
André Sastri, conta que o
projeto surgiu em 2001,
tendo como proposta a
divulgação da arte cinematográfica de qualidade,
considerando a grande

importância do mesmo
para os cidadãos guaçuanos. “O Tela Viva tem como
objetivo principal viabilizar para a comunidade o
acesso a filmes que estão
fora do circuito comercial,
desenvolvendo, portanto,
novos olhares sobre a sétima arte”, diz ele
Sastri explica que cada
sessão inicia com a apresentação do filme, a sua

contextualização histórica
e social, com destaque para
as particularidades que tornam essa exibição em uma
apresentação especial. “Em
seguida, a sessão é encerrada com um debate entre
os presentes, no qual cada
participante pode manifestar as aprendizagens
adquiridas e, até mesmo,
os sentimentos envolvidos
com a exibição”.

“Procuramos divulgar
filmes de várias categorias,
inclusive, alguns classificados como curiosidades. Há
ainda espaço para que o público dê sugestões de filmes
para a programação do
Tela Viva, desde que, haja
coerência com o propósito
do projeto”, concluiu o
secretário.
Programação
09/09/2021 - A festa de

Babete
16/09/2021 – Tartufo
23/09/2021 – Belezas
em revistas
30/09/2021 – Deixa ela
entrar
Horário: 19h30
Local: Centro Cultural
de Mogi Guaçu
Endereço: Avenida dos
Trabalhadores, nº 2651,
Jardim Camargo
Entrada franca

Museus e Biblioteca iniciam projeto de exposições itinerantes para bairros
De Itapira

com o apoio da SAMI (Sociedade dos Amigos dos
A Secretaria de Cultura Museus de Itapira) e do
e Turismo inicia nesse Clube do Livro de Itapira.
mês de setembro o Projeto
A atividade ocorrerá
‘Cultura em Movimen- uma vez por mês, aos doto’ que levará exposições mingos, durante o mês
itinerantes dos museus da primavera. A ação faz
municipais e da biblioteca parte da programação da
para os bairros da cidade. 15ª Primavera dos Museus
O evento é gratuito e tem do Instituto Brasileiro de
como principal objetivo de Museus (Ibram). “Nosso
descentralizar e divulgar as objetivo é levar as ativiações desenvolvidas pelos dades para os bairros e
equipamentos culturais ampliar a divulgação para
do município em praças a população sobre o que
públicas. A pasta conta temos no município refer-

ente a atividades culturais
fixas”, disse o Secretário de
Cultura e Turismo César
Lupinacci.
A primeira edição do
Cultura em Movimento
será no dia 12 de setembro
das 15h00 às 17h00 na
Praça da Árvore, situada no bairro Jardim São
Francisco. A exposição
contará com acervo que
pode ser retirado dos museus (Museu de História
Natural, Museu Histórico,
Casa Menotti de Picchia
e Museu do Esporte) e

da Biblioteca Municipal
que não causem danos
aos mesmos. Os objetos
serão expostos em bancadas e haverá um monitor
de cada instituição apresentando e explicando sobre os objetos. A biblioteca
atuará com cadastramento, empréstimo e com a
Geladeira Itinerante com
livros para troca, além de
um encontro do Clube do
Livro.
As próximas datas e
locais previstos para receberem a ação são: dia 3

de outubro das 15h00 às
17h00 na Praça CÉU - Istor Luppi; dia 7 de novembro das 15h00 às 17h00 na
Praça da Justiça - Jardim

Galego; e dia 05 de dezembro das 15h00 às 17h00
na Praça Mauro Arruda
(Nascente Modelo) - Braz
Cavenaghi.
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FUNDO SOCIAL ABRE
INSCRIÇÕES PARA CURSO
DE MODA INCLUSIVA
Com o objetivo de proporcionar um novo olhar
para a sustentabilidade,
estimulando a criatividade
e oferecendo uma opção
de fonte de renda, o Fundo
Social de Mogi Mirim está
com inscrições abertas para
o Curso de Customização
Inclusiva: 1 passo para a
moda consciente.

Com aulas teóricas e
práticas, o curso será ministrado na sede do Fundo
Social e terá duração de 14
horas. O curso visa oferecer técnicas de costura
e adaptação de peças de
roupa que possibilitem a
autonomia ao se vestir para
pessoas com deficiências,
criar soluções que facilitem

o dia a dia e oferecer maior
variedade de roupas para
esse segmento, estimulando a autoestima.
As inscrições para as
10 vagas disponíveis estão abertas de 01 a 15 de
setembro. Para garantir
a vaga basta ir até o Fundo Social, à Avenida Adib
Chaib, 2.250, de segunda a

sexta, das 8h às 12h ou das
14h às 16h.
O curso acontecerá de
20 a 24 de setembro. Os
pré-requisitos são: residir
em Mogi Mirim, ter o ensino fundamental completo e
ter acima de 16 anos. Os documentos necessários para
a inscrição são RG, CPF e
comprovante de endereço.

Projeto “Colorrindo com Idosos” terá exposição
a partir do dia 4
De Mogi Mirim
O projeto “Colorrindo Com Idosos” chegou
à sua 5ª edição! Desta vez, o projeto será
apresentado em uma
exposição que terá a
participação de 5 ILPIs
(Instituição de Lon ga Permanência para

Idosos) de Mogi Mirim: Instituto Coronel
João Leite, Lar Emanuel, Vila Vicentina,
Lar Santo Antonio e
Lar São Francisco.
Também participarão desta 5ª edição, o
Centro Dia do Idoso
da Apae (Associação
de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Mogi
Mirim e a Vila Dignidade. 2 ILPIs - Lar da 3ª
Idade Padre Longino:
Unidades I e II – e o
Centro Dia do Idoso
“Clóvis Franco de Almeida – Tó” de Mogi
Guaçu, também marcarão presença.
A abertura da ex-

posição aconteceu no
sábado (4), no Centro Cultural de Mogi
Mirim. O projeto que
foi iniciado em 2016 é
100% voluntário e consiste em desenvolver
pinturas em lápis de
cor para idosos.
“O objetivo é levar
amor e cor aos idosos,

e, no decorrer destes
anos, tivemos vários
relatos de que a pintura ajuda a melhorar
a coordenação motora
fina do idoso, estimula
a memória, a interação,
ajuda no tratamento da
depressão, no preenchimento do tempo,
traz calma, entre ou-

tros. Já a exposição
tem como objetivo dar
visibilidade aos idosos
e mostrar à sociedade
o quanto eles são dedicados e capazes! Os
idosos merecem todo
nosso respeito e carinho”, comentou a idealizadora do projeto,
Erika Rodrigues.

Prefeitura inicia projeto para criar polo digital
de alta tecnologia
De Mogi Guaçu

um trabalho de mentoria e
incubação”, diz Cerqueira.
De acordo com ele, para
desenvolver esta ideia, a Prefeitura de Mogi Guaçu está
fechando parcerias com escolas de tecnologia da cidade,
Sebrae, Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura
(CREA) de São Paulo, Associação Comercial e Industrial
de Mogi Guaçu (Acimg).
“Procuramos empresas que
possam promover a inovação
na região como a W2Gether,
que se tornou nessa parceira
de um hub de inovação, que
já está sendo concebido e se
chamará Connect Valley”.
Josimar Cerqueira ressalta que “é importantíssimo
que Mogi Guaçu incentive
startups, pois de empresas
assim, que surgiram produtos que impactam positivamente a vida de todos nós,
como, por exemplo, WhatsApp, Uber, AirBnB, entre
outros”.

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria
de Tecnologia, já está desenvolvendo parcerias com
empresas com o intuito de
estabelecer na cidade um
polo digital de alta tecnologia.
O diretor da pasta, Josimar Araujo Borges Cerqueira, explica que o objetivo
do polo digital é incentivar
o surgimento de empresas
inovadoras que possam impactar positivamente em
Mogi Guaçu, trazendo renda
e investimentos para o município e região.
“Será um espaço para que
diversos empreendedores
possam se conectar, aprender e até criar empresas.
Qualquer pessoa que tenha
uma ideia ou uma startup –
empresa com proposta inovadora –, poderá fazer parte,
receber orientação e usar o
polo, onde será desenvolvido

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público para conhecimento dos interessados,
a CHAMAMDA PÚBLICA Nº 003/2021, para Aquisição de gêneros alimentícios (feijão, sucos( laranja e
uva), leite integral em pó e hortifrúti em geral) da Agricultura Familiar e empreendedor Familiar Rural e
Cooperativas da Agricultura Familiar para atender as refeições dos alunos integrados ao Programa de
Alimentação Escolar (PNAE), Lei Federal nº 11.947/2009 e Resoluções FNDE Nº 26 DE 17/06/2013,
nº 04 DE 02/04/2015, Nº 06 DE 08/05/2020, conforme especificações nos Anexos que fazem parte
integrante desta Chamada Pública. Os interessados deverão protocolar Envelope com documentação
para HABILITAÇÃO e Envelope com a PROPOSTA DE PREÇO, até às 08h45 do dia 08/10/2021, na
Rua XV de novembro, nº 1.400– Jd. Planalto-Artur Nogueira/SP-CEP 13165-025- Setor de Compras/
Licitações. Data da Sessão Pública dia 08/10/2021, às 09h00. O edital completo disponibilizado
através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Demais informações: Secretaria
Municipal de Educação ou Compras/Licitações localizados na Rua XV de Novembro, 1.400 – Jd.
Planalto, Artur Nogueira/SP. – Fone (19) 3827-9700 – Ramal 9202. Artur Nogueira, 03 de setembro de
2021. A Comissão. Decreto nº 129/2021.
DÉBORA DEL BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 80,10”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico aos interessados a SUSPENSÃO
da licitação acima citada que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE
KITS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL.Artur Nogueira, 03 de setembro de 2021. Autoridades Competentes-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico aos interessados a SUSPENSÃO da
licitação acima citada que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE
MATERIAIS DE EPI(s), EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Artur Nogueira, 03 de setembro de 2021. Autoridades Competentes-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 80,10”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
O Munícipio de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico a RETIFICAÇÃO da Ata de Análise
de Documentação Complementar e Recurso, emitida em 16/02/2021, quanto a denominação de cargo
descrita para a Sra. Renata Menezes, onde lê-se Secretária de Saúde, leia-se Auxiliar de Departamento. Artur Nogueira, 01 de setembro de 2021. A Pregoeira.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

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

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?”.

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.

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-

Primeira vez

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

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.

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.

(crédito Instagram)

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

07 de Setembro 2021

A Globo ainda não terminou
o seu processo de mudanças

Ao mesmo tempo, houve
também a decisão de encerrar
o “Se Joga” e estrear um novo
programa, ainda sem maiores
detalhes e nem data de estreia,
com a Fernanda Gentil nas tardes dos domingos.

contratação do Marcos Mion
pra tocar o “Caldeirão” até o
final do ano.
E aí o detalhe: se será só até
o final do ano, devemos entender que todo esse processo de
mudanças ainda não terminou.

Por último, na semana passada, tivemos o anúncio da

Resta saber o que vem mais
por aí.

Fausto Silva vai estrear
na Band em janeiro. Tudo
sendo preparado para isso.
O principal estúdio do Morumbi, que vai passar por

reformas, será colocado à
disposição.
Só que já tem um lance
armado, como aquecimento
ou avant-première.

Impossível falar na Leonor e não destacar o especial
de Silvio Santos levado ao ar
na noite do último domingo,
roteirizado e dirigido por ela.
Registro histórico, produ-

zido com muita classe e com a
marcante presença de Marília
Gabriela na sua apresentação.
Merece reprise. SS deve se
sentir duas vezes homenageado.

Em um determinado momento deste documentário, Ivete
Sangalo conta que Silvio Santos,
um dia, numa conversa com ela, a

incentivou a investir na televisão.
Ivete, aliás, estreia hoje o reality show “The Masked Singer”,
na Globo
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Exclusiva – 2
Para novembro ou dezembro, a Band já está preparando
a estreia do “Achados no Perdidos”, um programa que vai
reunir muito material do que
foi apresentado no “Perdidos

10

na Noite”, entre os anos de 1986
e 1988.
Leonor Corrêa está à frente
deste trabalho, que terá apresentação de Jaque Ciocci, Carol
Miarelli e Julia Gama.

Exclusiva - 1
A propósito

Túnel do tempo
Os experientes

(crédito Divulgação)
Desde o anúncio da saída de
Fausto Silva, a Globo foi obrigada a mexer com várias peças no
seu tabuleiro.
Primeiro, chamar Tiago Leifert pra quebrar o galho e levar
a “Superdança dos Famosos”
até o fim.

Depois convencer Luciano
Huck a deixar de lado o seu projeto político e apresentar o novo
“Domingão”, que a princípio
seria a partir de janeiro do ano
que vem, mas que, por motivos
lógicos e naturais, ficou para
setembro agora.

O musical “O Coro”, parceria Miguel Falabella e Formata, para o Disney +, terá
vários lançamentos no elenco,
mas sem abrir mão de nomes
conhecidos do teatro musical,

em diferentes segmentos.
Neste caso, os atores-cantores Guilherme Magon, Letícia Soares e Ester Elias, e de
Bárbara Guerra, bailarina e
coreógrafa.

“Nos Tempos do Imperador“ estreou ontem na Globo, mas os seus trabalhos,
que foram muito prejudicados pela pandemia, prosseguem nos Estúdios Globo.

E, segundo previsões da
equipe, as gravações da novela só serão concluídas no
fim de outubro. A ideia inicial de ir ao ar inteiramente
pronta não prevaleceu.

Tem estrada

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)

Rendeu

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

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

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

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

Elenco

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

