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Mogi Mirim não recebe novas doses da vacina e
suspende a imunização
Considerando que o
Município não recebeu
novas doses de vacinas
contra a Covid-19, para
a população em geral (a
partir de 18 anos) a vacinação, exclusivamente
para a primeira dose desse público, está temporariamente suspensa. As
doses direcionadas a essa
população foram todas
utilizadas.
As últimas remessas
recebidas foram direcionadas, exclusivamente,
para os adolescentes de 12
a 17 anos, segundas doses
e dose adicional de idosos
a partir de 85 anos e com
6 meses da aplicação da
segunda dose.
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Renovias registrou fluxo de mais de
112 mil veículos no sentido sul de
Minas
Mais de 112 mil veículos
trafegaram pela Rodovia
Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340) e
outras rodovias administradas pela Renovias, no sentido Minas Gerais, durante
o feriado prolongado da
Independência do Brasil. O
tráfego ficou dentro do estimado pela concessionária.
De sexta-feira (3) a terçafeira (7), foram realizados
855 atendimentos aos usu-

ários, incluindo serviços de
guincho, socorro mecânico,
inspeção e atendimento
pré-hospitalar. O Centro
de Controle de Operações
(CCO) da Renovias, que
funciona 24 horas por dia,
atendeu 571 chamados neste
período, tanto pelo 0800
quanto pelos fones de emergência das rodovias. Houve
o registro de 16 acidentes,
com nove vítimas leves, quatro grave e uma vítima fatal.

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.
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Inscrições
abertas para
concurso de
fotografia
e frase
“Mostre sua
simpatia
por Mogi
Mirim”
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Jaguariúna bate
novo recorde
com aplicação
de 4.023 doses
da vacina
contra Covid

Mogi Guaçu
inicia projeto
para criar polo
digital de alta
tecnologia

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, bateu
novo recorde na aplicação de
vacinas contra a Covid-19.
Nesta quarta-feira, dia 8 de
agosto, foram aplicadas no
total 4.023 doses

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.
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Sexta-feira é dia de teatro
em Jaguariúna

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
de Jaguariúna preparou
uma sexta-feira recheada
de teatro para esta semana. Durante todo o dia
haverá apresentações de
espetáculos e uma oficina
para ensinar a vivência de
palco aos jaguariunenses
no Teatro Municipal Dona

Zenaide.
Às 9h, 14h e 19h o público poderá conferir a peça
teatral infantil “O Gato de
Botas” apresentada pela
SIA Santa. A história narra
a aventura de um felino
que ao lado de dois amigos
queriam conseguir roubar
a famosa gansa que bota
ovos de ouro.

Página 5.

10 de Setembro de 2021

ARTIGOS

Onde é que mora a
amizade?
*Por José Renato Nalini
Esta indagação é um
dos versos das “trovas
acadêmicas” da São
Francisco: “Onde é que
mora a amizade, onde é
que mora a alegria? No
Largo de São Francisco,
na velha Academia...’.
Pois é. Os estudantes
iam para a Faculdade
muito entusiasmados,
alegres, sabendo que
iriam conversar com
colegas, ouvir coisas
fabulosas dos lentes
respeitados, paquerar.
Havia de tudo no curso
de Bacharelado.
O patriotismo era
algo ínsito ao estudante
de Ciências Jurídicas
e Sociais. Não era necessário explicar o que
seria “Estado de Direito” e “Democracia”.
Conceitos univitelinos.
Algo que, formalmente,
perdura até hoje. A República Federativa do
Brasil é um “Estado de
direito de índole democrática”.
O que parece ter
desaparecido é aquele amor entranhado à
Pátria que se traduzia
também no amor pelos colegas e amigos.
Formavam-se “tribos”,

depois “galeras”, mas
elas eram unidas, coesas, conviviam fraternalmente.
Uma celebração do
Dia da Pátria era a culminância de um preparo que acontecia em
todas as escolas, fossem públicas ou privadas. Formavam-se os
batalhões, o professor
de educação física ensinava a marchar, treinavam-se as fanfarras e
a glória para qualquer
aluno seria integrar
essa verdadeira banda, para a qual havia
ensaios durante todo o
mês de agosto.
Outro destaque honorífico era carregar
a bandeira nacional,
a bandeira paulista e
a bandeira do colégio.
Havia disputa com o
preparo de um pronunciamento submetido
à votação dos colegas.
Era uma disputa acirrada, para, no 7 de setembro, envergando
uniforme reluzente,
defender a honra de
sua escola numa verdadeira competição. Pois
os municípios costumavam entregar tro-

féus para as maiores
representações, para a
melhor fanfarra, para o
melhor conjunto, havia
multiplicidade de critérios para a eleição dos
que mereciam o pódio.
Todos se envolviam
nessa festa cívica. Os
mais criativos elaboravam “evoluções”, exercícios que a fanfarra
faria, junto ao palanque onde se postavam
as autoridades. Enfim,
era algo que movimentava e motivava toda a
família escolar.
Tempos bons. Não
havia polarização. O
máximo seria uma
emulação respeitosa.
Tudo pela Pátria, que
podia contar com seus
filhos impregnados
de respeito e devoção.
Será que um dia isso
voltará? Onde foi morar agora a amizade?

*Por Douglas S. Nogueira
O ser humano segundo estudos relacionados
à comportamento, tem a
tendência à ingratidão,
ou seja, quem ou algo
que lhe fez ou faz bem
ele despreza, se utiliza
diariamente da famosa
expressão “cuspe no
prato que come”, dá a
impressão que o mesmo
valoriza aquilo ou quem
o maltrata, estranho
isso não é mesmo?
Em relacionamentos
amorosos é muito comum aflorar essa atitude no ser humano.
Homens que buscam
entregarem a parceira
os céus e a terra acabam
ficando na rua da amargura, já que a mesma,
estranha e inexplicavelmente. do dia para a
noite se vai com alguém
muita das vezes sem
caráter e isento de pelo
menos um por cento
da qualidade daquele
homem desprezado. O
mesmo acontece com
mulheres decentes e dedicadas ao parceiro que
sem razão alguma, são
abandonadas e trocadas
por outras que possuem
como trabalho a fácil
vida.
Mas a ingratidão
inexplicável do ser humano não para por aí.
No relacionamento
pais e filhos tal atitude
também aprece como a
grande protagonista de
desacertos familiares.
Pais que durante toda
a estadia do filho em
suas tutelas, dedicaram
o sangue e o suor para
a manutenção do crescimento e educação do
mesmo e na chegada
de suas velhices, são
simples e ingratamente
internados em asilos
como pessoas sem valor
algum.

Por outro lado, existe
uma tradicional e popular ingratidão vinda dos
mesmos pais em relação
ao amor de certos filhos,
pois geralmente aquele
filho que distribui amor
e se dedica em busca
do melhor caráter para
honrá-los, é o mais criticado e em diversos
casos desprezado, em
contrapartida o “bagrão
ensaboado” que faz tudo
pelas coxas, despreza a
família, não respeita a
ninguém e a cada dia
coloca um fio de cabelo
branco na cabeça dos
mesmos, estranhamente em muitas famílias é
o mais paparicado (a) e
tido como o (a) “fenômeno” da casa.
No âmbito profissional a ingratidão inexplicável do ser humano,
possui um enorme destaque. Pessoas vindas
do nada e sem o mínimo
de conhecimento, após
ganharem um certo status profissional, deixam
a empresa e a cada esquina a detonam, como
se nunca tivessem trabalhado ali e o pior esquecem-se que a mesma
foi em diversos casos a
responsável direta pela
exterminação da ignorância profissional que
possuíam.
O maior problema do
ser humano é que ele
se esquece do amanhã,
nem imagina que logo
ali adiante aquela ingratidão poderá pesar na
consciência e pior, geralmente após um desprezo a alguém ou a algo
“a casa costuma cair” e
nesse caso o cachorrinho tem a tradição de
enfiar o rabinho entre
as pernas e procurar
arrependido o seu dono.
Aí então aquele (a) ami-

go (a) passa a servir, o
(a) namorado (a), marido ou esposa inútil
volta ser o (a) melhor do
mundo, aquela empresa
tida como porcaria ganha a missão de evitar
uma miséria total no
lar, os pais ridículos novamente se tornam heróis, o (a) filho exemplo,
em tempos passados
desprezado e criticado
passa a ser lembrado
como a solução para os
problemas familiares,
enfim o (a) ingrato (a)
então se desespera pois
o mundo não alisa e detesta atos de ingratidão,
além do que a lei da vida
passa a tomar a frente
da situação, aqui se faz,
aqui se paga.
Ser ingrato (a) é não
possuir sabedoria, pois
não sabemos o que virá
pela frente em nossas
vidas, poderemos precisar de muita ajuda, além
do que mais cedo ou
mais tarde a consciência
começa a pesar e muita
das vezes é tarde demais
para arrependimentos,
pois a pessoa já se foi,
faleceu ou na questão
profissional, a empresa
não o (a) aceita mais.
Portanto seja sempre grato (a) à pessoas
que o (a) cerca, reconheça seus valores e as
aplauda se possível e
jamais cuspa no prato
que comeu detonando
empresas por onde trabalhou, porque a vida é
justa e em diversas ocasiões isenta da palavra
perdão.
Douglas S. Nogueira
Técnico de Manutenção e Planejamento
BLOG: www.douglassnogueira.blogspot.com
E-mail: douglas_snogueira@yahoo.com.br
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DAE de Jaguariúna alerta
para o uso consciente de água
e combate ao desperdício
De Jaguariúna

aumentar ainda mais o
consumo, o departamenO DAE (Departamen- to alerta para a importânto de Água e Esgoto) de cia do uso consciente de
Jaguariúna reforça à po- água para evitar desabaspulação a necessidade de tecimento.
economizar água. Devido
O DAE mantém uma
à estiagem prolongada, campanha permanente
que afeta não só a região de orientação às pessoas
de Campinas, mas várias que são flagradas utilioutras regiões do País, e zando indevidamente
ao calor elevado que faz água potável – como, por

exemplo, lavando calçadas e veículos com água
corrente.
Em caso de reincidência, o departamento pode
aplicar multa aos infratores, de acordo com a Lei
Municipal nº 2.250, de
2014. O objetivo é evitar
o desperdício para que
não falte água em nenhuma região da cidade.

Vereadores e prefeito têm
reunião na Câmara com CEO
de empresa que se instalará
no município

*José Renato Nalini
é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
De Santo Antônio de
ACADEMIA PAULISTA
Posse
DE LETRAS – 20212022.
Santo Antônio de Posse
receberá uma nova empresa, que acaba de adquirir uma área no município
para em breve iniciar suas
operações. A Biotrop é
uma empresa focada no
desenvolvimento e produção de insumos agrícolas

A ingratidão inexplicável

- Caderno A |

biológicos para o agronegócio, que tem impacto
ambiental menor do que
as alternativas químicas.
Acompanhado do prefeito João Leandro Lolli
(DEM), o CEO da companhia, Antônio Zem, esteve
na Câmara Municipal para
apresentar aos vereadores
os planos da empresa ao
escolher a cidade para

investir e os entraves iniciais a serem enfrentados,
como a necessidade de
alteração da lei de zoneamento pelos vereadores a
fim de tornar a área rural
onde ela será instalada
em zona urbana e assim
permitir o desenvolvimento de suas atividades
no local.

Inscrições abertas para o
curso gratuito de “Depilação
Facial com Linha”
Comercial e Empresarial
de Pedreira, localizada na
Rua Mário Zarpelon, nº
279, Jardim Triunfo.
As inscrições devem ser
efetuadas no link: https://
pedreira.sp.gov.br/sebraedepilacao-facial-com-linha, no site da Prefeitura
de Pedreira. “O curso será
ministrado no período de
27 de setembro a 08 de
outubro, sempre das 18h
às 22h, na sede da ACEP.
As inscrições serão recebidas até a segunda-feira,
20 de setembro”, ressalta
a secretária de Ciência e
Tecnologia Thaís Galvão.
No total o curso terá no
total 20 alunos e a Secretaria Municipal de AssisDe Pedreira
Estado de São Paulo, es- tência e Desenvolvimento
tará promovendo o curso Social estará auxiliando
Parceria firmada entre gratuito de “Depilação as pessoas interessadas a
a Prefeitura de Pedreira, Facial com Linha”, nas de- realizarem sua inscrição.
SEBRAE e Governo do pendências da Associação
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Renovias registrou fluxo de mais de 112 mil
veículos no sentido sul de Minas
Da Redação
Mais de 112 mil veículos trafegaram pela
Rodovia
Governador
Adhemar Pereira de Barros (SP-340) e outras
rodovias administradas
pela Renovias, no sentido Minas Gerais, durante
o feriado prolongado da
Independência do Brasil.
O tráfego ficou dentro do
estimado pela concessionária.
De sexta-feira (3) a terça-feira (7), foram reali-

zados 855 atendimentos
aos usuários, incluindo
serviços de guincho, socorro mecânico, inspeção
e atendimento pré-hospitalar. O Centro de Controle de Operações (CCO)
da Renovias, que funciona 24 horas por dia, atendeu 571 chamados neste
período, tanto pelo 0800
quanto pelos fones de
emergência das rodovias.
Houve o registro de 16
acidentes, com nove vítimas leves, quatro grave e
uma vítima fatal.

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), SP-344 (Aguaí/
Vargem Grande do Sul),
SP-350 (Casa Branca/São
José do Rio Pardo) e SP215 (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.

Educação SP irá pagar até R$ 1 mil para alunos
continuarem estudos
Da Redação
Estão abertas, até 13
de setembro, as inscrições para o programa
Bolsa do Povo Educação Ação Estudantes, que irá
pagar até R$ 1 mil para
alunos da rede estadual,
com intuito de combater
a evasão escolar. Podem
participar estudantes do
ensino médio e do 9º ano
do ensino fundamental
inscritos no Cadastro

Único – CadÚnico. As
inscrições podem ser feitas no site https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/.
Confira o tutorial de
inscrição aqui: https://
youtu.be/hr1Fp00F7js
Após realizar a manifestação de interesse, o
estudante será notificado
via e-mail, SMS ou pela
Secretaria Escolar Digital
(SED) para a confirmação dos critérios de elegibilidade. Em seguida,

será disponibilizado um
Termo de Responsabilidade que deve ser, obrigatoriamente, assinado
para que o estudante esteja apto a receber o benefício. No caso dos estudantes menores de 18
anos, a assinatura deve
ser feita por um responsável legal.
Os pagamentos serão
realizados proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à fre-

quência escolar mínima
de 80%, à dedicação de
duas a três horas de estudos pelo aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP)
e à participação nas avaliações de aprendizagem.
Os estudantes da 3ª série
do ensino médio devem
ainda realizar atividades preparatórias para o
Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio).
No total, serão R$400
milhões investidos pelo

Governo do Estado de
São Paulo no programa.
Deste montante, R$100
milhões serão aportados
ainda em 2021 e R$ 300
milhões estão programados para o ano letivo de
2022. O programa é um
braço do Bolsa do Povo
Educação, criado pelo
Governo de São Paulo
para auxiliar as famílias
a superarem os desafios
educacionais e financeiros provocados pela Co-

vid-19.
Dados da Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo (Seduc
-SP) indicam que há 3,5
milhões de estudantes
matriculados na rede
estadual de ensino, com
cerca de 770 mil em situação de pobreza ou extrema pobreza. Destes, 1,2
milhão estão no ensino
médio, sendo 267 mil em
vulnerabilidade.

SP não registra intercorrência com doses da
Coronavac aplicadas de lotes suspensos pela
Anvisa
Da Redação
O Governador João
Doria confirmou, nesta
quarta-feira (8), que não
foram registradas intercorrências com as doses
da Coronavac presentes nos lotes suspensos
pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa). O Governo de
SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, monitora a situação
dos imunizantes e não
registrou, desde o último sábado (4), nenhuma notificação de even-

to adverso com os lotes
que haviam sido distribuídos e aplicados. Cidadãos que receberam
as doses, cuja qualidade
foi devidamente validada pelo Governo Federal, devem ser observados por 30 dias, como
medida preventiva de
segurança.
“É uma mensagem
tranquilizadora às pessoas que, como eu, tomaram a vacina do Butantan. A qualidade da
vacina Coronavac é incontestável, a própria
Anvisa já se pronunciou

neste sentido. Aguardamos a liberação deste novo lote de vacinas
para a aplicação na população”, disse Doria.
Antes da distribuição para a população,
as 4 milhões de doses
disponibilizadas
na
rede de saúde estadual
passaram por rigoroso
controle de qualidade e
foram certificadas pelo
Instituto Nacional de
Controle de Qualidade
(INCQS), órgão da Fiocruz do Governo Federal, responsável pela
avaliação da qualidade

de todos os imunizantes
distribuídos no Brasil.
As vacinas foram validadas e, portanto, tiveram a qualidade garantida para a utilização na
população.
Do total de 4 milhões
de doses distribuídas
dos lotes bloqueados
pela Anvisa, a Secretaria de Saúde identificou
224.737 doses que não
estão aplicadas e/ou registradas no sistema de
informação oficial para
registro de doses (VaciVida). Estes imunizantes, apesar de terem

sua qualidade garantida pelo INCQS e pelo
controle de qualidade
do Instituto Butantan,
devem ser reservados
e armazenados pelas
equipes
municipais,
mantendo em quarentena na temperatura de
+2 °C a +8 °C conforme
orientação da Anvisa e
até a liberação pelo órgão federal.
A Secretaria de Estado da Saúde também
orientou os municípios
quanto ao monitoramento por 30 dias de
todas as pessoas que

tomaram as doses, sendo que todo e qualquer
evento adverso deve ser
registrado no VaciVida.
“Temos
confiança
quanto à qualidade, segurança e eficácia da
Coronavac. O imunizante passou por rigoroso
controle de qualidade e
todas as doses distribuídas para a rede de saúde
passaram por testes de
avaliação e foram certificadas para o uso”, destaca Regiane de Paula,
coordenadora do Plano
Estadual de Imunização.

SP vai servir uma merenda extra para 700 mil
alunos em situação de vulnerabilidade social
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (8) a implementação da merenda
escolar extra para mais
de 700 mil estudantes
em situação de vulnerabilidade social da rede
estadual. A medida vai
entrar em vigor a partir
de 27 de setembro, após
as famílias de baixa renda inseridas no Cadastro Único do Governo
Federal
inscreverem
seus filhos no sistema
da Secretaria da Educação.
“Esta é mais uma
medida do Governo do
Estado para proteger os
alunos vulneráveis da
rede pública estadual
de ensino. Há duas semanas, anunciamos o
Programa de Combate

à Evasão Escolar, destinando R$ 1 mil para
que 300 mil estudantes
carentes para que continuem frequentando as
aulas”, disse Doria.
No total serão R$ 424
milhões investidos na
ação. A medida faz parte da política de alimentação suplementar implantada pela Secretaria
da Educação no período
de pandemia e pós-pandêmico.
“Desde o início da
pandemia, fomos o primeiro estado a apresentar uma solução para
quem está na pobreza
e extrema pobreza. De
forma inédita, o Governo do Estado lança a
continuidade desse programa suplementar da
merenda escolar”, disse
o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

A partir de quintafeira (9), os estudantes
interessados podem realizar a manifestação de
interesse na Secretaria
Escolar Digital - SED
(https://sed.educacao.
sp.gov.br/saiba-como
-acessar). As refeições
começam a ser servidas
a partir do dia 27 de setembro. A distribuição
da refeição extra será
feita da seguinte maneira:
• Estudantes do período diurno nas escolas
regulares terão direito
a duas refeições diariamente: uma na escola e
a outra que poderá ser
levada para casa;
• Estudantes do período noturno nas escolas
regulares além da merenda servida na escola,
será fornecido kit alimentação;

• Estudantes em escolas de ensino integral
em adição à refeição diária, os dois lanches já
servidos ganharão reforço.
Desde o início da
pandemia, a Secretaria da Educação adotou
medidas para apoiar as
famílias dos estudantes da Rede Estadual,
principalmente durante
o período de suspensão
das aulas presenciais.
No programa Merenda em Casa foram R$
395,6 milhões pagos em
10 parcelas - R$ 55/mês
pagos por estudante para 770 mil alunos beneficiados, cerca de 22%
da rede.
Melhoria do cardápio
A Secretaria da Educação calcula o investimento de mais de R$

106,6 milhões aplicados
na melhoria do cardápio. Alimentos como
carne pronta para o
consumo, mistura em
pó de preparo de bebida
láctea, torta salgada e
bolos deixaram os cardápios a partir de 2020.
Sendo que, as compras
de agricultura familiar
foram reformuladas e
priorizadas.
Com isso, houve o
aumento da incidência
mensal nas refeições do
feijão, da proteína animal in natura, das frutas e dos artigos de hortifruti. Já os alunos que
sofrem com alguma restrição ou patologia relacionada à alimentação,
como a doença celíaca,
também são contemplados com um cardápio
especial e orientação
nutricional.

Agricultura familiar
A ampliação da oferta de produtos da agricultura familiar na merenda escolar também
é uma das estratégias
adotadas pela Secretaria da Educação para
garantir a segurança
alimentar e nutricional
dos alunos da rede pública estadual.
A meta de destinar
ao menos 30% dos recursos recebidos do
Programa Nacional de
Alimentação
Escolar
(PNAE) (aproximadamente R$ 60 milhões)
para a compra de produtos fornecidos por
pequenos produtores,
até o início de 2019, não
era cumprida. Em 2021,
a meta será ultrapassada em 10% com R$ 66,2
milhões investidos.
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Na semana da pátria, Holambra lança programa
intersetorial para desenvolvimento da Ética,
Cidadania e Civismo na escola

quinta-feira, dia 9 de setembro, o Programa DeA Prefeitura de Ho- senvolvimento da Ética,
lambra lançou nesta Cidadania e Civismo na
De Holambra

Escola”, elaborado pelo
Departamento Municipal de Educação. O ato,
realizado em frente a diretoria da pasta, contou
com a participação do
prefeito Fernando Capato, do vice Miguel Esperança, de vereadores,
diretores municipais e
representantes das polícias civil, militar e municipal, além de bombeiros civis voluntários
da cidade. Durante o
evento alunas da Escola Jardim Flamboyant
se apresentaram ao som
de Aquarela do Brasil e

o Grupo Atrius se encarregou de interpretar o
Hino Nacional Brasileiro.
O objetivo da iniciativa é estimular nos espaços de aprendizagem
das unidades escolares
municipais os conhecimentos básicos para
a vida dos estudantes
holambrenses e integrá
-los às diversas ações
intersetoriais já desenvolvidas na rede municipal de ensino.
“Ética, cidadania
e civismo são competências da Base Nacio-

nal Comum Curricular
e determinantes para
a educação de crianças e jovens”, explicou
a diretora municipal de
Educação, Claudicir Picolo. “É de extrema importância que os alunos
consigam se enxergar
como parte da sociedade, agentes transformadores, protagonistas em
sua casa, na escola, em
comunidade.
Ainda segundo ela,
para que esta finalidade
seja alcançada, educadores, em conjunto com
os departamentos mu-

nicipais e demais órgãos
públicos, irão desenvolver estratégias e colocar
em prática ações como
rodas de conversas e
feiras, além de incentivar a participação dos
estudantes em projetos
locais.
“Trata-se de um importante trabalho intersetorial que, sem
dúvidas, irá enriquecer
o processo de aprendizagem, e colaborar com
a formação de cidadãos
mais conscientes”, disse o prefeito Fernando,
Capato.

Todos os jaguariunenses devem recadastrar o Cartão Cidadão
De Jaguariúna
Falta pouco para
encerrar o período de
recadastramento
do
Cartão Cidadão em Jaguariúna. Quem ainda não se recadastrou,
deve se apressar porque
é só até o dia 30 deste
mês. A Prefeitura alerta: quem perder o prazo
terá o cartão cancelado
e perderá o acesso rápido aos serviços públi-

cos municipais.
O
recadastramento do Cartão Cidadão
começou a ser feito no
início de junho, mas até
agora menos da metade
da população realizou
o processo que é muito
simples.
Basta baixar gratuitamente o aplicativo
“Jaguariúna – Recadastramento
Online”
no seu celular e seguir
o passo a passo. Se pre-

ferir também é possível
recadastrar o seu cartão
no site da Prefeitura.
Além disso, a Prefeitura também colocou
uma equipe de plantão
no Boulevard Cultural
para atender a população que opte por fazer o
recadastro pessoalmente. O horário de atendimento é das 8h às 18h.
É importante destacar que uma pessoa
pode fazer o recadastro

para outra, desde que
esta envie a foto (selfie)
do morador. Isso vai
auxiliar principalmente
crianças e idosos, que
ainda não têm familiaridade com a tecnologia.
Em caso de dúvidas
ou para obter mais informações o cidadão
deve ligar para os telefones (19) 4042-8277 e
WhatsApp (19) 983633471.

Posto SEBRAE Aqui de Pedreira foi
homenageado pelos 2.300 atendimentos
realizados
De Pedreira
No último dia 30 de
agosto, em solenidade
realizada nas dependências do Teatro Municipal de Holambra, o Posto do SEBRAE Aqui de
Pedreira foi homenageado pelos mais de 2.300

atendimentos realizados
desde a sua inauguração
no ano de 2017.
Segundo
informou
a secretária municipal
de Ciência e Tecnologia
Thais Galvão, Pedreira esteve representada
pelo seu técnico Miguel
Carlotti, e a homena-

gem corou todo o empenho do nosso posto em
atendimentos a micro e
pequenos empresários
do Município. “O evento foi organizado pelo
escritório regional de
Campinas do SEBRAE”,
concluiu a Secretária
Municipal.

O Posto SEBRAE
Aqui de Pedreira tem
sua sede localizada no
Acessa Pedreira, na Rua
Miguel Sarkis, nº 61,
Terminal
Rodoviário
“Vereador João Castelo”, com atendimento
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Câmara rejeita parecer do TCE-SP e aprova contas do exprefeito Norberto do ano de 2017
A Câmara de Santo
Antônio de Posse rejeitou
o parecer do Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo (TCE-SP) que reprovou as contas do município relativas ao exercício de 2017, sob a gestão
do ex-prefeito Norberto
de Olivério Junior, falecido em janeiro deste
ano. A decisão, proferida
durante a 13ª Sessão Ordinária, na segunda-feira (30/08), teve 9 votos
contrários ao parecer do
TCE contra 2 favoráveis.
Conforme o Regimento Interno da Câmara,
seriam necessários, no
mínimo, 2/3 (dois terços)
dos votos dos membros
do Legislativo para derrubar o parecer, o que
acabou acontecendo no
Plenário da Casa de Leis.
Com isso, as contas do
ex-prefeito referentes ao
exercício de 2017 ficam
aprovadas pelo Legislativo.
Votaram
favoráveis
ao parecer do Tribunal
os vereadores João Félix
(DEM) e Claudia Pinho
Lalla (AGIR). Todos os
demais parlamentares foram contrários à decisão
do TCE-SP, que elencou
como um dos principais
motivos para a reprovação das contas a não aplicação do índice mínimo

legal de 25% do orçamen- de Lei nº 056/2021: auto em Educação.
toriza o Poder Executivo
a celebrar convênio com o
MATÉRIAS APROVA- Governo do Estado de São
DAS
Paulo, por intermédio da
Por 6 votos a 4 e Secretaria de Educação,
com emendas propos- visando obter recursos
tas pela vereadora Cidi- para a ampliação das senha Gagliardi (PSDB), guintes unidades escolafoi aprovado o Projeto res: Creche EMEI Castelo
de Lei Complementar da Criança, Creche Maria
nº 010/2021 que cria o Carolina Vicenzotti BeneConselho Municipal de dito e Creche Olga Amélia
Defesa dos Animais de Luchesi Bergo.
Santo Antônio de Posse.
APROVADO. Projeto
O órgão terá a finalida- de Lei nº 061/2021: aude de formular políticas toriza o Poder Executivo
públicas e implementar a abrir créditos adicionais
ações destinadas ao for- especiais por recebimentalecimento das ativida- to de recursos direcionades de defesa dos animais dos a ações de assistência
no município. O conselho social para enfrentamenserá vinculado à Secreta- to do covid-19, no valor
ria Municipal de Saúde e de R$ 62.000,00.
contará com a participaAPROVADO. Projeção de 10 membros.
to de Lei nº 062/2021:
APROVADO. Proje- autoriza o Poder Executo de Lei Complementar tivo a abrir créditos adinº 012/2021, que dispõe cionais especiais por resobre alterações na Lei cebimento do convênio
Complementar Municipal estadual, no valor de R$
n. 010, de 28 de setembro 150.000,00, objetivando
de 2017, passando a ter a a execução de ações reseguinte redação: “Inicia- lativas ao planejamento
da a fiscalização, o agente urbano (pavimentação de
fazendário terá o prazo ruas).
máximo de 120 (cento e
APROVADO. Projevinte) dias para concluí to de Lei nº 063/2021:
-las, salvo quando houver dispõe sobre benefícios
justo motivo de prorroga- fiscais para mutuários
ção, autorizado pela auto- de imóveis que se enridade superior”.
quadrem nos critérios do
APROVADO. Projeto Programa “Casa Verde

Amarela”, instituído pela
Lei Federal n. 14.118, de
13 de janeiro de 2021.
APROVADO. Projeto
de Lei nº 064/2021: altera dispositivos da Lei Municipal n. 3399, de 10 de
agosto de 2021.
APROVADO. Projeto
de Lei nº 065/2021: revoga a Lei nº 3035 de 16 de
março de 2017, através da
qual a Instituição Guarda
Municipal de Santo Antônio de Posse passou a ser
denominada como Polícia Municipal de Santo
Antônio de Posse.
APROVADO. Projeto

de Lei nº 066/2021: autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos adicionais
especiais por recebimento do convênio estadual
objetivando a execução
de ações relativas ao planejamento urbano (recapeamento nas Ruas Basílio Momesso, Francisco
Carlos Mazzoni e Aurélio
Villalva) no valor de R$
250.000,00.
APROVADO. Projeto
de Lei nº 051/2021: autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito adicional
suplementar no valor de
R$ 335.985,50 para aten-

der despesas da Câmara
Municipal.
Projeto de Resolução
nº 107/2021: dispõe sobre alteração do Inciso I,
do artigo 82 e do artigo
144 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Santo Antônio de Posse, alterando os dias das
Sessões Ordinárias e reunião das comissões permanentes para às quartas-feiras.
A próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal será realizada na
quarta-feira, 15 de setembro, às 18 horas.
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Sexta-feira é dia de teatro em
Jaguariúna
De Jaguariúna

para ensinar a vivência de
palco aos jaguariunenses
A Secretaria Munici- no Teatro Municipal Dona
pal de Turismo e Cultura Zenaide.
de Jaguariúna preparou
Às 9h, 14h e 19h o púuma sexta-feira recheada blico poderá conferir a
de teatro para esta sema- peça teatral infantil “O
na. Durante todo o dia Gato de Botas” apresentahaverá apresentações de da pela SIA Santa. A históespetáculos e uma oficina ria narra a aventura de um

felino que ao lado de dois
amigos queriam conseguir
roubar a famosa gansa que
bota ovos de ouro.
Entre os espetáculos,
às 15h30, será realizada
uma Oficina de Vivência
Teatral com a SIA Santa.
Nela as pessoas poderão
aprender quais são os ca-

minhos para colocar um
espetáculo teatral de pé.
Para participar é preciso
se inscrever pelo telefone:
(19) 3867-4223.
Para conferir as peças é
preciso retirar o ingresso
na bilheteria do teatro
uma hora antes da apresentação.

Representantes da Cultura de Pedreira e
Jaguariúna estiveram reunidos na Secretaria
de Estado da Cultura e Economia Criativa
De Pedreira

Camargo, estiveram na
última semana na sede
Os secretários de Cul- da Secretaria de Estado
tura de Pedreira, João da Cultura e Economia
Paulo Nascimento, e de Criativa, reunidos com
Jaguariúna, Maria das a secretária executiva
Graças Hansen Albaran da pasta, Claudia PeSantos,
acompanha- droso.
dos do assessor culturSegundo informou
al Clodoaldo Leite de o secretário de Cultura

de Pedreira, João Paulo
Nascimento, o encontro teve como objetivo,
viabilizar recursos e
mecanismos de financiamento cultural para
as cidades. “Tivemos a
oportunidade de aprender muito com a Claudia Pedroso, secretária

executiva, uma pessoa
competente e capacitada para ocupar o cargo
e de um acolhimento
incrível, nosso muito
obrigado também ao
deputado Edmir Chedid pela colaboração
com esta agenda”, ressaltou João Paulo.

Pedreira comemora o “Dia da Independência” com
Hasteamento da Bandeira na Praça Santana

De Pedreira

ra, 07 de setembro, “Dia
da Independência”, feriaNa manhã da terça-fei- do nacional, a Prefeitura

de Pedreira, através de
sua Secretaria Municipal
de Cultura, promoveu nas
dependências da Praça
Santana, o Hasteamento da Bandeira, contando
com as participações da
Corporação Musical Santana e Tiro de Guerra 02093 “José Alberto de Camargo”.
A solenidade registrou
as presenças do prefeito
Hamilton Bernardes Junior, secretário de Cultura
João Paulo Nascimento,
secretário de Esportes e

Lazer Valdir Carlos Volpato, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente Luciano Dalto
Godoi, Chefe de Instrução
do TG 02-093 de Pedreira,
Subtenente Luis Antonio
Benites Ajala e do comerciante Walfrids Poloni.
Durante seu discurso
o prefeito Hamilton Bernardes Junior destacou a
importância do Dia da Independência. “Mais do que
apenas entender o contexto dessa data comemorativa, o 7 de setembro deve

ser lembrado como um
dia para nunca ser esquecido. Com a colonização
e o domínio político, diversas rupturas foram instauradas na estrutura social, cultural e política do
Brasil. Como uma nação
autônoma, construímos
uma identidade alegre,
forte, vibrante e lutadora.
Conquistamos nossa democracia, resistimos por
diversas vezes, gritamos,
acreditamos, torcemos,
cometemos erros e como
qualquer liberdade, tira-

mos algum ensinamento
para que possamos corrigir nossos atos posteriormente. Ensinar crianças e
jovens a apreciarem e valorizarem esse dia é mais
um passo para um futuro
harmonioso e com menos
problemas sociais. Lembrar da nossa história,
da nossa luta diária e das
nossas conquistas levam
o patriotismo no peito
e reforçam a ordem e o
progresso que levamos na
nossa bandeira”, destacou
na ocasião o prefeito.

“Noite dos Musicais” agitou o fim de semana em
Jaguariúna

De Jaguariúna

mingo, dias 4 e 5. As mais
de 20 apresentações dos
A “Noite dos musicais” alunos da Escola das Arencantou os jaguariunens- tes aconteceram no Teatro
es nos últimos sábado e do- Municipal Dona Zenaide

com entrada gratuita.
Durante quase duas
horas o público pôde conferir musicais famosos
como A bela e a fera, O fan-

tasma da ópera e Frozen.
Junto com as apresentações feitas ao vivo também foram exibidos no
telão do teatro alguns mus-

icais gravados previamente
pela equipe da Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura.
Por medida de segu-

rança contra a covid-19, todas as normas de proteção
foram cumpridas e o público manteve o distanciamento social.

Museus Histórico e da Porcelana de Pedreira foram
reabertos a visitação pública
De Pedreira

O convênio foi assinado com o Governo do
Por meio de recur- Estado para efetuar a
sos do Fundo Estadual Reforma e Implantação
de Defesa dos Interess- de elementos de Acessies Difusos (FID), geri- bilidade e Prevenção de
do pela Secretaria da Combate a Incêndio no
Justiça e Cidadania, o Prédio dos Museus.
prédio que sedia os MuDesde o início das
seus Histórico e da Por- obras, as peças que
celana de Pedreira está compõe o acervo dos
passando por reformas. museus foram levadas

até um prédio alugado pela Administração
Municipal, localizado
na Rua Vascon, nº 215,
na Praça Coronel João
Pedro. “Desde o dia 1º
de setembro, os Museus
voltaram a receber a
visita do público, sempre das 8h às 16h, com
entrada franca, porém
com apenas uma parte

de seu acervo exposta de
maneira temporária”,
informou o secretário
de Turismo Rodolfo
Firmino de Souza Rossetti.
Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior,
a reabertura dos Museus de Pedreira era
necessária, pois as obras
de reforma e adaptação

do antigo prédio ainda
irão demorar um pouco
para serem concluídas.
“Estão sendo investidos
nos serviços de reforma e acessibilidade um
total de R$ 941.485,27
com R$ 157.485,27
como
contrapartida
do Tesouro Municipal.
Teremos a reforma do
forro,
infraestrutura,

vedação, piso, revestimento,
esquadrias,
pintura, escada e rampa, cobertura, elevador,
instalações hidrossanitárias, elétricas, reparo
de trincas, em áreas com
infiltrações, prevenção
e combate a incêndios e
serviços complementares”, ressaltou o prefeito
Hamilton Bernardes.
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Jaguariúna bate novo recorde com aplicação de 4.023
doses da vacina contra Covid
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, bateu novo recorde
na aplicação de vacinas
contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 8 de
agosto, foram aplicadas no
total 4.023 doses, o maior
número de imunizações
num único dia desde o
início da campanha, em
janeiro. O último recorde
foi registrado no dia 10 de
agosto, com a aplicação de
2.671 doses do imunizante
na cidade.
Com os números desta
quarta-feira, Jaguariúna
agora soma 71.828 doses
aplicadas. São 45.956 pessoas imunizadas com a
primeira dose ou dose única contra a Covid (79,2%
da população da cidade)

e 25.872 pessoas com a
segunda dose (44,6% da
população). Os índices da
imunização completa em
Jaguariúna estão acima
dos registrados no Estado
de São Paulo (41,8%) e no
Brasil (32,3%).
“Tem sido um trabalho
muito exaustivo de nossa
equipe, mas também muito gratificante. Mais de 4
mil doses aplicadas num
único dia é um resultado
que nos deixa orgulhosos
e ainda mais esperançosos
de que vamos superar a
pandemia por meio da vacinação. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos neste trabalho diário”,
disse a secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria do
Carmo de Oliveira Pelisão.
Nesta quinta-feira (9),
a vacinação contra a Covid
em Jaguariúna continua

com o início da imunização de adolescentes entre
12 e 14 anos e a aplicação
da terceira dose aos idosos
com 90 anos ou mais (que
tomaram a segunda dose
há no mínimo seis meses).
Também serão vacinados
jovens entre 15 e 17 anos.
A vacinação contra a
Covid-19 em Jaguariúna
acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h.
Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante
de residência e o Cartão
Cidadão.
Além disso, também é
necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.
gov.br) no link “Cidadão”.
A Secretaria de Saúde recomenda trazer a ficha do
cadastro impressa, para
agilizar o atendimento.

Holambra registra 15º óbito e 23 novos casos de Covid-19
na última semana
De Holambra

identificadas, falecida
em 27 de agosto em hosDe acordo com in- pital de Casa Branca.
formações
divulgadas Holambra não registrapelo Departamento Mu- va óbitos relacionados à
nicipal de Saúde nesta doença desde o início de
quinta-feira, dia 2 de julho. Até o momento os
setembro,
Holambra casos confirmados socontabilizou na última mam 2.048, com 2.015
semana 23 novos casos pessoas
consideradas
de Covid-19, número curadas. 17 pessoas essuperior aos 14 registra- tão em isolamento domdos na semana anterior. iciliar e uma em situação
Foi confirmado ainda o de internação.
15º óbito: mulher de 31
A imunização, por
anos, sem comorbidades 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.

Jaguariunenses exercem a solidariedade
doando sangue
De Jaguariúna

na escola municipal
Coronel Amâncio BueA Campanha de do- no para doar sangue a
ação de sangue realiza- quem precisa.
da em Jaguariúna no
Ao todo, de acordo
último sábado, dia 4, com a Secretaria Mucontou com a solidarie- nicipal de Saúde, foram
dade de 194 pessoas. arrecadadas 150 bolsas
Todos compareceram de sangue, 63 pessoas

doaram pela primeira
vez, 42 foram considerados inaptos e duas
desistiram de fazer a
doação.
A Campanha aconteceu graças a uma parceria entre a Prefeitura de
Jaguariúna e o Hemo-

centro da Unicamp
(Universidade Estadual
de Campinas).
Todo o sangue coletado foi destinado ao
Banco de Sangue da
universidade que mantém o Banco de Sangue
Regional.

Artur Nogueira aplicará 3ª dose em idosos maiores de 85
anos a partir de sexta
De Artur Nogueira

damento por telefone.
No caso dos idosos acA Prefeitura de Ar- amados, um familiar ou
tur Nogueira, por meio responsável deve deixda Secretaria de Saúde, ar o nome do mesmo no
aplicará a 3ª dose da PSF em que ele é atendivacina contra a Covid-19 do, para que a equipe de
em idosos maiores de 85 saúde realize a vacina à
anos a partir de sexta-fei- domicílio. Vale destacar
ra (10). A dose adicional que, no dia da vacina, o
estará disponível para idoso deverá apresentar
esse grupo no drive-th- o comprovante das duas
ru da Unidade Básica de doses recebidas, bem
Saúde (UBS) Teresinha como o RG e CPF.
Vicensotti, e nas salas de
vacina do Posto de Saúde
Horário estendido
Familiar (PSF) Bom JarA Prefeitura de Ardim e do Espaço Mãe e tur Nogueira, por meio
Filho, mediante a agen- da secretaria de Saúde,

estendeu os horários de
vacinação desde quarta-feira (08) e se estenderá 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.
As vacinas vêm sendo 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.
SERVIÇO
Aplicação da 3ª dose
em idosos maiores de 85
anos?
Quando: A partir de
sexta-feira (10)?
Agendamento
por
telefone
Espaço Mãe e Filho (19) 3877-3751
PSF Bom Jardim (19)
3827-4550
Drive-Thru da UBS
Teresinha
Vicensotti
(sem agendamento)

Jaguariúna aplica terceira dose da vacina em idosos e
começa a imunizar adolescentes de 12 a 14 anos
De Jaguariúna

tre 12 e 14 anos. Na mesma data também serão
A Prefeitura de Jag- imunizados com a terceiuariúna, por meio da ra dose da vacina os idoSecretaria Municipal de sos com que têm 90 anos
Saúde, começa a vacinar ou mais (que tomaram a
nesta quinta-feira, dia 9, segunda dose há no mína primeira dose da vaci- imo seis meses).
na contra a covid-19 nos
A Campanha acontece
adolescentes que têm en- de segunda a sexta-feira,

das 15h às 19h no Parque
Santa Maria.
Atenção! Para tomar
a vacina é necessário
apresentar
documento com foto, Cartão Cidadão e comprovante
de endereço no nome
do adolescente ou do responsável. Além disso, é

preciso estar acompanhado por um responsável
adulto para fazer a autorização verbal da vacinação. Caso contrário o
adolescente deve levar o
Termo de Assentimento
preenchido e assinado
pelo responsável - clique
aqui.

A Secretaria de saúde
informa ainda que a segunda dose da Pfizer será
aplicada na semana do
dia 13 ao dia 17 de setembro e a aplicação da primeira dose nas pessoas
de 18 anos ou mais segue
suspensa na cidade até
que o Governo do Estado

de São Paulo envie novas
doses.
A secretaria destaca que além dessa faixa
etária, também serão
vacinados os adolescentes que têm entre 15
e 17 anos pois ainda há
doses disponíveis para
esse grupo.
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Prefeitura inicia projeto para criar polo
digital de alta tecnologia
De Mogi Guaçu
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

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”.

Circuito Sesc de Artes traz programação online 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 Municipal 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”, comentou o
secretário de Cultura, André Sastri.
O Circuito Sesc de Ar-

tes 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.

Atenção motoristas! Obras na
Avenida Expedito Quartieri:
Fique atento aos desvios
De Mogi Mirim
O SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgotos) realiza uma obra
de interligação na rede de

água na Avenida Expedito Quartieri nesta quinta-feira, (9). A interdição
será logo após a ponte e
o desvio será pelo Jardim Sbeghen, entrando

pela Avenida Francesco
Improta e seguindo pela
Rua Jairo A. Vilela. Os
motoristas que estiverem
no sentido bairro-centro podem usar o mesmo

desvio, entrando pela Rua
Jairo A. Vilela. Agentes da
Secretaria de Mobilidade
Urbana estarão presentes
para auxiliar o tráfego na
região.

EJA inicia novas turmas no Novacoop e em
Martim
De Mogi Mirim
O ensino é um direito
de todos e o acesso ao
estudo formal será cada
vez mais amplo em Mogi
Mirim, com o investimento da Prefeitura Municipal na Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
Nesta semana, mais duas
unidades deram início às
aulas para aqueles que
não tiveram a oportunidade de estudar ou que
precisavam, há um bom
tempo, retornar à escola.
Desde a última segunda-feira, 30, os alunos

matriculados nas EMEBs
“Professor Bráulio José
Valentim”, em Martim
Francisco, e “Vereadora
Terezinha da Silva Oliveira”, no Novacoop, iniciaram uma nova fase em
suas vidas.
As aulas inaugurais
foram
acompanhadas
por autoridades e integrantes da equipe técnica
da Secretaria Municipal
de Educação, que deram as boas-vindas aos
estudantes,
desejaram
sucesso no novo desafio
e os incumbiram de uma
missão: convidar mais

pessoas, que vivem a
mesma história, a procurar as escolas da cidade e
frequentar a EJA.
Além destas unidades,
a EMEB “Prefeito Adib
Chaib”, no Jardim Planalto, integra esta nova fase
do ensino para jovens
e adultos. Até este ano,
apenas outras duas escolas contavam com o programa: a EMEB “Francisco Piccolomini”, na Santa
Cruz e EMEB “Professora
Ana Isabel da Costa Ferreira”, no SEHAC.

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 Trabalhadores, nº 2651, no
Jardim Camargo. A entrada é gratuita e a programação ocorre sempre
às quintas-feiras e no
mesmo horário.
O secretário de Cul-

tura, 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 históri-

ca 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
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Expoflora alerta excursões que o seu parque permanece
fechado em 2021
De Holambra

vulgação do adiamento da 39ª edição da
Devido a pandemia Expoflora para 2022,
da covid-19, a 39ª os turistas que visiedição do evento foi tam Holambra buscam
adiada para 2022. No informações sobre o
entanto, apesar da evento que, não fosse
ampla divulgação do a pandemia, teria sido
adiamento, os turistas iniciado no dia 26 de
têm visitado Holam- agosto. A Expoflora
bra em busca da ex- alerta os visitantes
posição de flores e das que o seu parque peratrações que o evento manece fechado e nenproporciona. O parque hum acesso é permitpermanece fechado e ido, nem mesmo para
nenhum acesso é per- realização de fotos.
mitido na área em que
Por receber mais de
o evento é realizado.
300 mil visitantes por
Apesar da ampla di- 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 Holambra.

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/

Sicredi é destaque em duas categorias do
Prêmio Broadcast Projeções
Da Redação
O Sicredi, instituição
financeira cooperativa
com mais de 5 milhões
de associados, teve destaque, mais uma vez, no
Prêmio Broadcast Projeções. A instituição ficou em 6º lugar no Top
Geral e em 7º no Top
Básico. Em sua 15ª edição, o prêmio é baseado
no ranking AE Projeções e tem o objetivo de
premiar as instituições
cujas previsões para
os principais indicadores econômicos do país
mais se aproximam da

realidade.
“É muito gratificante
ser premiado neste ano,
pois, entre outros fatores, a pandemia impôs
uma série de dificuldades adicionais para
construção de cenários.
Essa premiação é, sem
dúvidas, resultado da
dedicação de toda equipe do Sicredi”, contextualiza Pedro Ramos,
economista-chefe
do
Sicredi, que ainda destaca o fato de o prêmio
demonstrar a consistência do trabalho realizado. “O diferencial deste
reconhecimento é que

ele parte de uma avaliação sobre todo o cenário macro, não somente
uma única variável, o
que denota a coerência
das análises”, explica.
A premiação ocorreu durante o evento
online Finança Mais,
transmitido ao vivo nas
plataformas do Grupo
Estado. O prêmio conta
com duas categorias: a
Top Geral, em que são
avaliadas as previsões
econômicas para sete
indicadores:
inflação
medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo)

e pelo IGP-M (Índice
Geral de Preços do Mercado), taxa básica de juros (Selic), taxa de câmbio R$/US$, Produto
Interno Bruto (PIB), balança comercial e relação entre dívida pública
e PIB. Já no Top Básico
são classificadas as estimativas para inflação,
câmbio e Selic.
A Agência Estado utiliza metodologia própria para reunir e avaliar dados fornecidos
pelas maiores instituições país, como bancos,
corretoras,
consultorias, assets, instituições

de ensino, entre outras
que realizem projeções
de indicadores econômicos.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida
com o crescimento dos
seus associados e com
o desenvolvimento das
regiões onde atua. O
modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os
quais exercem papel de
donos do negócio. Com
presença nacional, o Si-

credi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000
agências, e oferece mais
de 300 produtos e serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia,
Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande
do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.

Expoflora é mostrada em fotos na Estação
Higienópolis-Mackenzie do metrô de São Paulo
Da Redação

ho, com a consultoria de
Vera Longuini e realizaSetembro chega tra- da em parceria com a Vizendo para a Estação Hi- aQuatro, concessionária
gienópolis-Mackenzie, responsável pela operação
da Linha 4 -Amarela de e manutenção da Linha
metrô, uma exposição de 4-Amarela, leva aos pasimagens da maior festa de sageiros alguns recortes
flores e plantas ornamen- dessa festa, reconhecida
tais da América Latina: com uma grande vitrine
a Expoflora, evento que da floricultura nacional.
ocorre anualmente em
Segundo o organizaHolambra, interior de São dor, as fotografias aprePaulo, comemorando a sentadas são de eventos
chegada da Primavera.
anteriores, já que, por
A mostra, idealizada conta da pandemia, a Expelo jornalista e produtor poflora não pôde ser recultural Maurício Coutin- alizada nos anos de 2020

e 2021. A expectativa de
retorno é para o ano que
vem, em 2022.
Com 20 pranchas, a
“Expoflora-Holambra”
destaca, além da diversidade e beleza das flores
e plantas ornamentais,
detalhes de pratos da gastronomia local, danças,
trajes típicos e outros
componentes que marcam a influência holandesa na cidade. As fotos são
de Juliana Lazarini.
Holambra tem apenas
15 mil habitantes, mas
responde por cerca de

70% das flores e plantas
comercializadas no Brasil. Na Expoflora, apenas
na exposição de arranjos
florais, por exemplo, são
utilizados 2 mil vasos e
cerca de 270 mil hastes de
flores e de plantas ornamentais. Nos canteiros do
parque, preparados especialmente para o evento,
utilizam-se mais de 18 mil

vasos de flores.
Na mostra de fotografias, o público poderá
ver cenas dos grupos de
danças típicas holandesas
que se apresentam em todos os dias do evento e são
formados de acordo com a
idade, sendo que cada um
recebe o nome de uma flor
ou de uma planta.
“Com essa mostra, a

ViaQuatro reforça a sua
preocupação em levar aos
passageiros um pouco da
diversidade da nossa cultura, indo além de oferecer um transporte seguro
e confortável a todos”,
destaca Juliana Alcides,
gerente de Comunicação e
Sustentabilidade da concessionária.
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Grupo Movimento retoma atividades e inscrições
estão abertas

De Itapira
Seguindo todas as
normas e protocolos
sanitários de prevenção do coronavírus (Covid-19), as atividades
do Grupo Movimento

estão sendo retomadas.
Os interessados já podem fazer a inscrição
nos núcleos nos dias e
horários das aulas (veja
cronograma abaixo) e
mediante apresentação
de documento (RG ou

CPF). Vale lembrar que
na próxima semana,
devido o feriado prolongado, as atividades
retornam na quintafeira.
As vagas são limitadas a 12 pessoas por horário. São cinco núcleos
com aulas de segunda
a sexta nos períodos
da manhã e da tarde:
Academia da Saúde,
Centro Comunitário da
Penha do Rio do Peixe,
Centro Comunitário de
Barão Ataliba Nogueira Centro de Lazer e
Quadra de Eleutério.
Em caso de número de
inscrições superior ao
de vagas haverá lista de
espera.
Cronograma de Au-

las do Grupo Movimento
SEGUNDA-FEIRA
7h00 às 8h00 – Lazer
8h00 às 9h00 – Centro Comunitário Penha
do Rio do Peixe
9h00 às 10h00 –
Academia da Saúde
10h00 às 11h00 –
Academia da Saúde
13h00 às 14h00 –
Academia da Saúde
14h00 às 15h00 –
Academia da Saúde
15h00 às 16h00 –
Academia da Saúde
TERÇA-FEIRA
8h00 às 9h00 – Quadra de Eleutério
9h00 às 10h00 –
Centro Comunitário do
Barão

10h00 às 11h00 –
Academia da Saúde
13h00 às 14h00 –
Academia da Saúde
14h00 às 15h00 –
Academia da Saúde
15h00 às 16h00 –
Academia da Saúde
QUARTA-FEIRA
7h00 às 8h00 – Lazer
8h00 às 9h00 – Centro Comunitário Penha
do Rio do Peixe
9h00 às 10h00 –
Academia da Saúde
10h00 às 11h00 –
Academia da Saúde
13h00 às 14h00 –
Academia da Saúde
14h00 às 15h00 –
Academia da Saúde
15h00 às 16h00 –
Academia da Saúde

QUINTA-FEIRA
8h00 às 9h00 – Quadra de Eleutério
9h00 às 10h00 –
Centro Comunitário do
Barão
10h00 às 11h00 –
Academia da Saúde
13h00 às 14h00 –
Academia da Saúde
14h00 às 15h00 –
Academia da Saúde
15h00 às 16h00 –
Academia da Saúde
SEXTA-FEIRA
7h00 às 8h00 – Academia da Saúde
8h00 às 9h00 – Academia da Saúde
9h00 às 10h00 –
Academia da Saúde
10h00 às 11h00 –
Academia da Saúde

Boxe na Comunidade é disputado em homenagem
ao saudoso professor Lauro Vilas Boas
De Pedreira
O saudoso professor
de boxe pedreirense
Lauro Vilas Boas, falecido no início de 2021,
foi homenageado pelos
esportistas da cidade de
Campinas e da Região

Metropolitana de Campinas, que organizaram
o “Boxe na Comunidade
V”, disputado no último
final de semana, reunindo atletas em várias categorias.
Na
oportunidade
também foi homena-

geado o professor Ariel
R. Dario “O Pantera”,
responsável por manter
vivo o legado do Professor Lauro, fazendo
campeões nos ringues
e transformando vidas
através da nobre arte.
Valdir Carlos Volpa-

to, secretário de Esportes e Lazer de Pedreira,
agradece os diretores
Jackson Amaral e Eliel
Santos, pela organização da competição e
parabeniza o professor
Ariel Dario pela homenagem.

Martiniano bate um papo com presidente da FAP
sobre a volta dos torneios regionais

De Mogi Mirim

Sejel representou Mogi
Mirim no Troféu José
Entre os dias 10 e 14 Finkel, o Campeonato
de agosto, a Free Play/ Brasileiro Absoluto de

Natação. Além das provas realizadas pelos atletas Tomas Coradi Lino e
Breno Baumann Poli, a
ida a Bauru (SP) representou a oportunidade
de discutir importantes
pautas para a sequência
da temporada.
O coordenador técnico da Free Play, Ricardo Antônio Martiniano,
se encontrou, durante o
torneio, com o presidente da Federação Aquática
Paulista (FAP), Marcelo
Biazoli. Martiniano é o
representante da Delegacia Regional da 2ª Região no Conselho Técnico Estadual da Natação
de Alto Rendimento.

Esta região é composta,
além de Mogi Mirim, por
cidades importantes na
natação estadual, como
Campinas, Jundiaí, Itu e
Limeira.
No encontro com o
presidente da FAP, foi
discutida a situação de
reabertura dos clubes
da região após o longo
período de quarentena
em decorrência do combate à pandemia de Covid-19. Também esteve
em discussão a volta dos
torneios regionais no formato presencial e a importância que eles têm
no calendário.
“O presidente Biazoli
tem o mesmo entendi-

mento que nós, de que é
fundamental planejar o
retorno dos campeonatos regionais. É necessário dar ritmo de competição aos nossos atletas
e são estes torneios que
fomentam os nadadores
de alto rendimento do
amanhã”, pontuou Martiniano.
Biazoli enfatizou a importância de cada delegacia, mas fez elogios à 2ª
Região. “É, sem dúvida,
um polo importante de
formação de atletas e que
sempre promove eventos de alto nível, Esperamos, em breve, retomar
a agenda de torneios regionais e voltar ao crono-

grama habitual de todos
os anos, de forma segura
e sempre pensando no
crescimento da natação
paulista e na formação de
atletas e bons cidadãos”,
frisou Biazoli.
Além da pauta regional, aspectos do calendário para o final deste ano
também estiveram na
pauta. O trabalho da Free
Play é desenvolvido com
o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi
Mirim, Colégio Conectado, Gonçalves Avenida
Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Tradibom
e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro
e da Clínica Vitallis.

Atleta pedreirense Thainá
Fernandes é Campeã Brasileira
de Salto em Distância
De Pedreira
A atleta pedreirense
Thainá Fernandes conquistou no último final
de semana, na cidade
de Bragança Paulista, o
título de Campeã Brasileira de Salto em Distância com a marca de 6,17

metros.
Segundo informou a
organização dos Campeonatos Brasileiros “Loterias Caixa” Sub-23 de
Atletismo, a prova em
Bragança Paulista contou com a participação
de mais de 23 atletas de
todo o Brasil. Com a vi-

tória Thainá Fernandes
conquistou vaga para
disputar o Campeonato
Sulamericano no Equador.
Thainá
Fernandes
iniciou seus treinamentos com o professor Gilberto, em Pedreira, e
hoje defende a equipe

da Faculdade Memorial de Santos. “Parabéns Thainá que sempre
leva o nome de Pedreira
para importantes competições no Brasil e no
exterior”, destaca o secretário municipal de
Esportes e Lazer Valdir
Carlos Volpato.

Secretaria de Esportes e Lazer realizará Copa de
Voleibol Misto e Copa de Handebol
De Pedreira
A Secretaria de Esportes e Lazer está
com inscrições abertas
para a 1ª Copa Itapira
de Handebol (masculino e feminino) e para a
1ª Copa Itapira de Vo-

leibol Misto (três homens e três mulheres
por time). Os eventos
estão previstos para
acontecer entre os meses de outubro e novembro nos ginásios
da cidade.
Podem
participar

pessoas naturais de
Itapira ou que trabalhem, residam ou estudem no município
desde 30/12/2020 e
tenham 16 anos ou
mais. Todos os protocolos sanitários de
prevenção do corona-

vírus (Covid-19) serão
seguidos e no ato da
inscrição os atletas devem apresentar a carteirinha de vacinação
original comprovando
que tomaram pelo menos a 1ª dose da vacina.

As inscrições serão
realizadas de maneira
individual e os times
serão formados posteriormente. Os interessados devem procurar a Secretaria de
Esportes e Lazer até o
dia 17 de setembro e

apresentar RG, comprovante de vínculo
com o município e a
carteirinha de vacina
contra o Covid-19 original. Dúvidas e outros
esclarecimentos pelos
telefones
3843-5313
ou 3863-0071.
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Inscrições abertas para concurso
de fotografia e frase “Mostre sua
simpatia por Mogi Mirim”
De Mogi Mirim
A Secretaria de Cultura e Turismo está com
inscrições abertas para
o primeiro Concurso
de Fotografia e Frases
“Mostre sua Simpatia por Mogi Mirim” e
“Mogi Mirim é Top”.
As inscrições vão até
15 de Outubro de 2021.

Para participar é só seguir o regulamento que
está no site da Prefeitura de Mogi Mirim:
http://www.mogimirim.sp.gov.br/conteudo/concursos-defotografia-e-frase.
O concurso é totalmente gratuito e pessoas de todas as idades
podem participar. Bas-

ta produzir sua foto ou
frase e seguir as regras
de inscrição e postagem. O melhor trabalho de cada categoria frase ou fotografia - vai
ganhar um prêmio em
dinheiro no valor de
R$300,00 e certificado.
O Concurso faz parte da Campanha de in-

centivo ao Prêmio Top
Destinos
Turísticos,
onde Mogi Mirim é candidato nas categorias
Turismo Gastronômico
e Turismo Cultural.
Vote agora mesmo
em https://www.topdestinosturisticos.com.
br/ e ajude Mogi Mirim
a se destacar no cenário
turístico estadual.

Curso de Artesanato com Cabaça
De Mogi Mirim
A Secretaria de Cultura e Turismo tem realizado formações com
apoio e parceria do Sindicato Rural de Mogi
Mirim, através de convênio com o SENAR/
AR/SP. Em Setembro,
esta parceria irá viabilizar uma atividade para
artesãos: “Curso de Artesanato com Cabaça” Valdirene Pacheco.
O Sindicato Rural
de Mogi Mirim, man-

tém convênio com o
SENAR/AR/SP desde
1994, onde já foram ministrados mais de 2.100
cursos. O objetivo é a capacitação de produtores
rurais,
trabalhadores
da zona rural e seus familiares, que atuem na
produção primária de
origem animal e vegetal, na agroindústria, no
extrativismo, no apoio e
na prestação de serviços
rurais.
Inscrições Abertas

O curso vai acontecer
no Centro Cultural
“Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”
nos dias 27, 28, 29 e
30/09/2021, das 8h às
12h e das 13h às 17h (almoço incluso).
A inscrição pode ser
feita até 17 de setembro
ou até finalizar as vagas.
As vagas são limitadas e
as inscrições devem ser
feitas de forma presencial no Centro Cultural,
de segunda a sexta, das
8h às 16h30.

Para fazer a inscrição
é necessário estar munido de cópia de RG com
CPF e preencher fichar
com endereço, e-mail,
telefone e grau de escolaridade.
O curso é totalmente
gratuito com certificação válida em todo território nacional.
A formação é presencial, seguindo todos os
protocolos sanitários de
combate à Covid-19.

Policlínica da Rede Par é inaugurada em Santo
Antônio de Posse
Saúde deve ser sempre a prioridade na gestão pública e na vida de
cada indivíduo. Sem ela,
tudo entra em desordem. E foi esta priorização que trouxe a primeira unidade da Rede
Par para Santo Antônio
de Posse. A inauguração
da clínica aconteceu na
noite de sexta-feira (03)
e teve como parceiros o
Laboratório 22 de Outubro e a Syrius Diagnóstico por Imagem, ambos
têm sua sede no Hos-

pital 22 de Outubro de
Mogi Mirim.
“Percebemos a carência de médicos especialistas na cidade. Com
a parceria que temos
com o Laboratório 22 de
Outubro em exames de
análises clínicas e com
a Syrius Medical Group
em diagnóstico por imagem, todos juntos na
Rede Par vêm responder
a essa carência”, explica
Antônio Marco da Silva, Administrador Hospitalar. A Policlínica da

Rede Par oferece exames
e consultas com especialistas em Cirurgia Geral,
Pediatria,
Ortopedia,
Neurologia, Cardiologia,
Urologia,
Psiquiatria,
Ginecologia e Obstetrícia.
A cerimônia contou
com a presença do Presidente do Hospital 22
de Outubro e o proprietário do Laboratório da
mesma instituição, respectivamente, Dr. Raji
Rezek Ajub e Dr. Waner
Israel Franco Junior,

também o Proprietário
da Syryis Dr. Marcelo
Galloro, ainda os sócios do empreendimento Anna Carla Galloro e
Dr. Elias Ajub Neto. O
evento também recebeu
autoridades locais, como
o Prefeito do município João Leandro Loli e
sua esposa Ana Lima, o
Chefe de Gabinete Marcos Jacobussi, o Secretário Municipal de Saúde
Adalberto Bergo Filho,
os vereadores Antônio ri. Como solenidade, o realizou uma benção duCarlos e Cláudia Ferra- Padre Carlos Panassolo rante a cerimônia.

Mogi Mirim não recebe novas doses da vacina
e suspende a imunização
De Mogi Mirm
Considerando que o
Município não recebeu
novas doses de vacinas
contra a Covid-19, para
a população em geral (a
partir de 18 anos) a vacinação, exclusivamente
para a primeira dose desse público, está temporariamente suspensa. As
doses direcionadas a essa
população foram todas
utilizadas.
As últimas remessas
recebidas foram direcio-

nadas, exclusivamente,
para os adolescentes de 12
a 17 anos, segundas doses
e dose adicional de idosos
a partir de 85 anos e com
6 meses da aplicação da
segunda dose. Com isso,
a vacinação para esses
grupos prossegue normalmente, até o fim desta
semana.
Porém, a Secretaria de
Saúde ressalta que não
pode utilizar as vacinas
recebidas recentemente
para outras faixas etárias
e/ou grupos, sob risco de

faltar vacinas para o público específico que está
sendo imunizado no momento.
Neste momento em
que a Campanha avança
para a população jovem
menor de 18 anos, foi
identificado pela Secretaria de Estado da Saúde
(SES) por meio de um
levantamento realizado
junto aos municípios um
déficit de aproximadamente dois milhões de
doses para vacinar com
a primeira dose a popu-

lação de 18 a 59 anos nos
municípios paulistas.
A totalização resultante deste levantamento,
no entanto, não incluiu
a necessidade de D1 da
capital, nem de 120 municípios que não conseguiram responder em
tempo ao questionamento de suas necessidades,
além da população com
60 anos ou mais (que não
estava inclusa neste questionamento de necessidades de doses de vacina).
Portanto, o quantitativo

necessário para cobrir a
necessidade D1 em todo
Estado de SP deve ser
muito maior que dois milhões de doses.
Mogi Mirim já solicitou o envio de mais doses
de vacinas ao governo estadual para poder realizar
a imunização das pessoas
maiores de 18 anos que,
por algum motivo, não
puderam se vacinar na
data prevista. Tão logo,
essas doses cheguem ao
Município, será dada
continuidade na vacina-

ção desse público.
Vale ressaltar que, apesar da falta temporária de
vacinas para a imunização com a primeira dose
da população a partir de
18 anos, Mogi Mirim já
alcançou um excelente
índice de cobertura vacinal para este grupo. Até
o momento, o Município
aplicou 111.868 doses de
vacina contra a Covid-19,
sendo que 99,11% da população maior de 18 anos
já recebeu a primeira
dose do imunizante.

Com novas regras de agendamento e acesso,
Holambra recebe 49 excursões durante feriado
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
prática 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 posi-

tiva.
“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 ob-

jetivo 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.

10 de Setembro de 2021

Editais
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

ATO DA MESA Nº 49/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2021

“Autoriza a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
e critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, para a aquisição de roteadores, switches,
computadores, monitores, nobreaks, impressoras multifuncionais com tanque de tinta, notebooks,
licenças Windows 10 Pro, licenças Office 2019 Home and Business e licenças Windows Server 2019
Standard conforme as quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência”.

OBJETO:

A Mesa da Câmara Municipal de Cosmópolis, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei e pelo
Regimento Interno da Casa e:
Considerando o disposto no artigo 23 – Inciso XIII do Regimento Interno;
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO e critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, para a aquisição de roteadores, switches, computadores, monitores, nobreaks, impressoras multifuncionais com tanque de tinta,
notebooks, licenças Windows 10 Pro, licenças Office 2019 Home and Business e licenças Windows
Server 2019 Standard conforme as quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de
Referência”.
Artigo 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 02 de setembro de 2021.
Renato Trevenzolli
Presidente
Adriano Luiz de França
1º Secretário

Ricardo Fernando Guimarães
2º Secretário

Publicado na Secretaria, na data “supra”.
Maria Cristina Mathenhauer Guerreiro
Supervisora Legislativa Administrativa
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 103,74”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - REVOGAÇÃO
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico aos interessados a REVOGAÇÃO
da licitação Pregão Eletrônico nº 007/2021 (Registro de preços para locação de cabines sanitárias
(masculino e feminino) modelos standard e PNE). Artur Nogueira, 09 de setembro de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
CONTRATO Nº 164/2017 – 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PROC ADM Nº 5919-8/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): OLANDINI
INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual pelo período de 60
(sessenta) dias com efeitos retroativos à data de 01/08/2021 e término em 29/09/2021, referente imóvel para família em situação de vulnerabilidade. Valor mensal: R$ 733,04 (setecentos e trinta e três
reais e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.466,08 (um mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais e oito centavos). Dotação orçamentária: 570-07.01.08.244.0014.2.016.339039.01.5100000.
Data de assinatura: 17/08/2021. Artur Nogueira, 09 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 34/2021 – 5º TERMO DE ALTERAÇÃO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) - PROC ADM Nº 0964-1/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): AUTO POSTO ROMA SACCHI LTDA. Objeto: Alteração de por força
do reequilíbrio econômico, após regular demonstração dos itens: ITEM 01 – ÓLEO DIESEL S10,
passando do valor de R$ 4,52 por litro para o valor de R$ 4,59; ITEM 02 – ÓLEO DIESEL COMUM,
passando do valor de R$ 4,47 para o valor de R$ 4,52; ITEM 03 – GASOLINA COMUM, passando do
valor de R$ 5,49 para o valor de R$ 5,69. Valor passam a vigorar a partir de 24/08/2021. Data de assinatura: 23/08/2021. Artur Nogueira, 09 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 118/2021 – INEXIGIBIILIDADE – PROC ADM Nº 4816-9/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIAL 3ALBE LTDA.
Objeto: Fornecimento de insumos de alimentação líquida para nutrição oral ou enteral – ao paciente
C.O.C, para o período compreendido de 60 (sessenta) dias, em cumprimento de mandado judicial
expedido no processo nº 0003535-25.2013.8.26.0666. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor total: R$
2.920,80 (dois mil e novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Data de assinatura: 25/08/2021.
Artur Nogueira, 09 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2020 – 3º TERMO DE ALTERAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2020 - PROC ADM Nº 2635-7/2020, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto:
Alteração por força do reequilíbrio econômico-financeiro o valor do ITEM 154 – ALENDRONATO DE
SÓDIO 70MG; COMPRIMIDOS; MARCA: ENDROSTAN, passando do valor inicial de R$ 0,177 para
o valor de R$ 0,24 por comprimido. Data de assinatura: 25/08/2021. Artur Nogueira, 09 de setembro
de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 110,46”

Consórcio Intermunicipal
de Saúde da
Metropolitana
de CampiEDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE Região
CANDIDATOS
PARA ADMISSÃO
nas – Norte – CISMETRO
CNPJ
Nº 19.947.645/0001-64
Processo
Seletivo nº 02/2018

EXTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

3

AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, SWITCHES, COMPUTADORES, MONITORES, NOBREAKS,
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TANQUE DE TINTA, NOTEBOOKS, LICENÇAS WINDOWS 10 PRO, LICENÇAS OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS E LICENÇAS WINDOWS SERVER 2019 STANDARD CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da realização: 24/09/2021
Horário da abertura: 14 horas
Local: Câmara Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas n° 500, Centro, no Município de Cosmópolis – SP.
O Edital na íntegra, bem como seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados no quadro
geral de avisos da Câmara Municipal de Cosmópolis e no site www.camaracosmopolis.sp.gov.br, na
aba Editais.
Câmara Municipal de Cosmópolis, 10 de setembro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
PRESIDENTE
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 66,69”

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. – SICOOB CREDINTER – PRAÇA CORONEL
PAULA RIBEIRO - N.º 138, CENTRO - GUARANÉSIA - MG – C.N.P.J. M.F.: 24.048.910/0001-02
– NIRE: 31400003282 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA.
– SICOOB CREDINTER - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA os
associados, que nesta data são de número 18.168 (dezoito mil cento e sessenta e oito), em condição
de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma
digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 22 (vinte e dois) de setembro de 2021, quarta-feira,
às 15:00 (quinze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de
associados; às 16:00 (dezesseis) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais
um dos associados; ou em terceira e última convocação às 17:00 (dezessete) horas com a presença
de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credinter, envolvendo os artigos 1º e 29, com ampliação da área de ação da Cooperativa. 2. Assuntos diversos
de interesse social.
OBS: 1) A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo Sicoob
Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os
associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente em sicoob.com.br/web/sicoobcredinter. 2) O processo de votação terá a duração máxima de
30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem
do dia. 3) Considerando que este edital será publicado no “Jornal da Região” de Guaxupé, edição
de sexta-feira, 10/09/2021, de forma online; no “JORNAL REGIONAL” de Mogi Guaçu/SP, edição de
sexta-feira, 10/09/2021; no jornal “O DESTAQUE” de Mococa/SP, edição de sábado, 11/09/2021; no
jornal “O Serrano” de Serra Negra/SP, edição de sexta-feira, 10/09/2021; afixado no quadro de aviso
das agências do Sicoob Credinter e divulgado pela internet em sicoob.com.br/web/sicoobcredinter e
distribuição de circular aos associados via celular (SMS), não será feita a sua leitura durante a AGE
visando agilizar os trabalhos.
Guaranésia (MG), 10 de setembro de 2021. Luiz Ribeiro Dias Filho – Presidente do Conselho de Administração – COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO NOVO CONSELHO DELIBERATIVO E
NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO C.R.FLORESTA
O Presidente do Conselho Deliberativo, do CLUBE RECREATIVO FLORESTA, na pessoa do Sr.
RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA, dando cumprimento às regras estabelecidas no “Estatuto Social”,
faz publicar o presente “EDITAL DE CONVOCAÇÃO”, para o chamamento de todos os sócios
proprietários, maiores de 18 (dezoito) anos e que estejam em dia com suas obrigações junto aos
cofres do Clube Recreativo Floresta, bem como não estejam sofrendo ou cumprindo procedimento
disciplinar ou de suspensão, para a realização da “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA”, de eleição do
novo Conselho Deliberativo e da nova Diretoria Executiva, para o biênio 2022/2023, que se realizará
nos termos e formas a seguir elencadas:
DATA: 17 (dezessete) DE OUTUBRO DE 2021 (DOMINGO);
LOCAL: Clube de Campo Piscinas - CLUBE RECREATIVO FLORESTA, sito na Av. Profª Magdalena
Sanseverino Grosso, n.° 1.000, Jardim Rezek, Artur Nogueira-SP
HORÁRIO: 8:30hs em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos sócios
proprietários;
8:45hs em segunda convocação, com a presença de no mínimo 1/3 (um terço), dos sócios
proprietários;
9:00hs em terceira e última convocação, com qualquer número de sócios proprietários, tudo
conforme estabelece as normas estatutárias.
12:00hs término da votação, quando serão fechadas as portas da sala de votação, só podendo votar
os associados que estiverem dentro da mesma.
PAUTA: Eleição do novo Conselho Deliberativo, nos termos do art. 25, e nova Diretoria Executiva.
Assuntos gerais pertinentes, referendados pela Presidência da Assembleia Geral e por esta aprovado.
Todos os titulares de Títulos, que tenham 18 (dezoito) anos ou mais e contarem com 5 (cinco) anos
de titularidade, nesta condição, até a data da Assembleia Geral, bem como não estejam sofrendo ou
cumprindo procedimento disciplinar ou de suspensão, que tiverem interesse em concorrer ao cargo
de conselheiro, deverão inscrever-se na Secretaria do Clube de Campo até o dia 01 de outubro do
corrente ano no horário de expediente. Para disputa da Diretoria Executiva, deverá ser inscrita chapa
completa composto de 6 (seis) membros, nos termos do art. 25 § 2°, devendo proceder sua inscrição
nas mesmas condições e prazos acima estabelecidos. Todos os interessados poderão obter mais
informações na Secretaria do Clube, pelo site www.clubefloresta.com.br ou pelos telefones 3877
1177 e 3877 4984.
Todas as normas de saúde serão respeitadas.
Afixa-se o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO no dia 31 de agosto de 2021.
Richardson Ribeiro de Faria
Presidente do Conselho Deliberativo
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09:30hs
14:00hs às
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Além disso,
a compra
foi aprovada
unanimidade
em Assembleia
Geral ado admissão
CISMETRO,(CTPS,
conformeCópia
16:00hs,
para
entregapor
dos
documentos
necessários
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
determina o Estatuto do Consórcio, em seu TÍTULO II, Seção II – Das competências, CLÁUSULA VI_________________________________________________________________
CPF/RG/Comprovante
de
Endereço/Titulação/Carteira
Funcional/Título
de
Eleitor/01
GÉSIMA, alínea ‘m)’. Holambra, 08 de setembro de 2021. Neusa Santos Ferreira Silva, Coordenadora
CLÁUDIO ROBERTO DIAS, solteiro, de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Amparo - SP, resiGeral.fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverádente à Rua Alípio Rodrigues Rosa, 34, Jardim Bela Vista II, Santo Antonio de Posse - SP, filho de ANTONIO
DIAS e de VERA LUCIA VENTURA DIAS; e VALDIRENE GOMES DE OLIVEIRAdivorciada, de nacionali-

no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado emdade brasileira, do lar, natural de Santo Antônio de Posse - SP, residente à Rua Alípio Rodrigues Rosa, 34,
Élcio Ferreira Trentin,
Bela Vista II, Santo Antonio de Posse - SP, filha de CAETANO GOMES DE OLIVEIRA e de MARIA DA
Engenharia, Segurança e Medicina
do Trabalho - Departamento de Segurança,Jardim
Superintendente.
CONCEIÇÃO DE MORAES OLIVEIRA.
localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local _________________________________________________________________
ÉDISON DONISETE LIMA MACEDO, solteiro, de nacionalidade brasileira, Técnico Agricula, natural de
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação doAmparo - SP, residente à Rua Abdo Chaib, 84, São Judas Tadeu, Santo Antonio de Posse - SP, filho de ELIAS
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO,DONIZETE DO NASCIMENTO MACEDO e de EDINA APARECIDA LIMA; e JOICE BEATRIZ RODRIGUES
DA SILVAsolteira, de nacionalidade brasileira, Operadora de Caixa, natural de Amparo - SP, residente à Rua
na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatosAbdo Chaib, 84, São Judas Tadeu, Santo Antonio de Posse - SP, filha de PAULO SERGIO DA SILVA e de
MARIANO DA SILVA.
convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05IVONETE
_________________________________________________________________
(cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qualARTHUR DAL’CORSO, solteiro, de nacionalidade brasileira, bancário, natural de Moji Mirim - SP, residente à Rua
Elias Lian, 448, Jardim Maria Helena, Santo Antonio de Posse - SP, filho de ORLANDO DAL’CORSO JUNIOR
foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. Oe de ALEXANDRA SÍGOLO DAL’CORSO; e LÍGIA MARIA GONÇALVESsolteira, de nacionalidade brasileira,
natural de Campinas - SP, residente à Rua Elias Lian, 448, Jardim Maria Helena, Santo Antonio
candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será consideradofisioterapeuta,
de Posse - SP, filha de EDSON MARIANO GONÇALVES e de CELIA REGINA SANAVIO GONÇALVES.
desistente.
_________________________________________________________________
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
38º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Luana Mantovani Mattos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 09 de setembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

10 de Setembro de 2021
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Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2021, QUARTA-FEIRA, ÀS 19H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

02 – Leitura pelo Vereador Reinaldo Amélio Tagliari, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Votação da Ata da 18ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 16 de agosto de 2021.
Aprovada por unanimidade.
04 – Leitura de correspondências recebidas do Executivo:
•
Ofício nº 320/2021, subscrito pelo Prefeito Lucas Sia Rissato, que solicita retirada do Projeto
de Lei nº 052/2021;
•
Ofício subscrito pelo Prefeito Lucas Sia Rissato, que envia resposta ao Requerimento nº
010/2021.
05 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o Programa de regularização Fiscal – REFIS/2021 perante o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira e dá outras
providências”;
•
Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a criação, regulamentação e funcionamento do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – CMTER e o Fundo
Municipal do Trabalho de Artur Nogueira e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 051/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação Técnica, Material e Operacional entre o Município de Artur Nogueira
e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e dá outras
providências”;
•
Projeto de Lei nº 053/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de Crédito
Especial suplementado por excesso de arrecadação de Convênios e por anulação de dotação e dá
outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 054/2021, de autoria da Vereador Maria José Pereira do Amaral Hunglaub,
que “Dá denominação oficial a vias públicas do Loteamento Residencial Nova Conquista”;
•
Projeto de Lei nº 055/2021, de autoria da Vereador Maria José Pereira do Amaral Hunglaub,
que “Dá denominação oficial a vias públicas do Loteamento Residencial Jardim do Sol”.
•
Projeto de Lei nº 056/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a
firmar Convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP e
dá outras providências”.
Encaminhados às comissões competentes.
06 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 030/2021, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio e José Pedro de Jesus Paes.
Aprovada por unanimidade.

Processo Seletivo nº 01/2018
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 10
de setembro de 2021 à 16 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
56º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Julia Gonzales Romero
Holambra, 10 de setembro de 2021.

07 – Leitura e votação de Requerimentos:
•
Nº 011/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio.
Aprovado por unanimidade.

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

08 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 594 a 604/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio;
•
Nº 605 a 611/2021, de autoria do Vereador Irineide Barbosa Aragão;
•
Nº 612 a 616/2021, de autoria do Vereador Luiz Fernando Dias;
•
Nº 617/2021, de autoria do Vereador José Pedro de Jesus Paes;
•
Nº 618 e 619/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 620 a 624/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 - Leitura do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021.
- Segunda Discussão do Projeto de Lei Orgânica nº 002/2021, de autoria de todos os Vereadores, que
“Dispõe sobre a Lei Orgânica de Artur Nogueira”.
Pedido de adiamento por 1(uma) sessão ordinária, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio. Pedido
aprovado por unanimidade.
03 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Resolução nº 003/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria da mesa Diretora, que “Altera o
Artigo 143 do Regimento Interno”.
Aprovado por 10(dez) votos favoráveis e 1(um) contrário.
04 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 012/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Emenda Modificativa nº 001, de autoria dos Vereadores Reinaldo Amélio Tagliari, Adalberto Di Lábio,
José Pedro de Jesus Paes e Marcelo de Oliveira Ribeiro. Aprovada por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 012/2021, de autoria do Executivo, que “Introduz modificações na Lei Complementar nº 103 de 24 de junho de 1997”.
Aprovado por unanimidade.
05 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Município de Artur Nogueira a celebrar convênio com o Oficial do Registro Civil das pessoas
naturais, interdições, tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Artur Nogueira, objetivando
o aperfeiçoamento do Cadastro Imobiliário Municipal e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
06 - Leitura do Projeto de Lei nº 048/2021.
- Emenda Modificativa e Aditiva nº 001, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari. Aprovada
por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a
isenção da Taxa dos Serviços de Água e Esgoto de Prédios Públicos Municipais e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 9 de setembro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 266,76”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 02/2018
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 10
de setembro de 2021 à 16 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
02/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
39º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Gabriela Barreiro Ferreira
Holambra, 10 de setembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Extrato de Contrato Aditado
Contrato 035/2017
Tomada de Preços 007/2017
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Controle Analítico Análises LTDA
Objeto: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, tendo como vigência de 15
de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2022, de acordo com contrato inicial e conforme Lei.
Houve um reajuste conforme o índice INPC de 9,852650%, resultando em um valor global de: VALOR
GLOBAL: R$ 486.481,72 (Quatrocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)
Data Assinatura: 13 de agosto de 2021

Extrato de Termo de Realinhamento de Preços
Contrato nº 047/2020
Pregão Presencial n° 012/2020
Processo 278-8/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Auto Posto TKN LTDA
Objeto: Fica realinhado os preços conforme valores a seguir. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas.
GASOLINA COMUM LITRO R$ 5,77;
ÓLEO DIESEL S10 LITRO R$ 4,60;
ÓLEO DIESEL COMUM LITRO R$ 4,55;
ETANOL COMUM LITRO R$ 4,35.
Data Assinatura: 03 de setembro de 2021
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

Extrato de Contrato Aditado
Contrato 038/2017
Convite 013/2017
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Net Aki Internet Ltda
Objeto: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, tendo como vigência de 30
de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2022, de acordo com contrato inicial e conforme Lei.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
Valor: R$ 1.690,00 (Mil seiscentos e noventa reais)
Valor Global: R$ 20.280,00 (Vinte mil duzentos e oitenta reais)
Data Assinatura: 30 de agosto de 2021

