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Festival Gastronômico ‘Sabores do Guaçu’ começa com
28 pratos disponíveis
Mogi Guaçu promove
a partir de segunda-feira,
dia 30 de agosto, o 1º Festival Gastronômico Sabores do Guaçu. São 18 estabelecimentos inscritos
e 28 pratos disponíveis a
preço único, fixado em R$
49,00. Entre as opções,
hamburgueres, pizza, frutos do mar e receitas de
carne bovina, suína e de
frango. O evento segue
até 30 de setembro com
alternativa de compra
presencial, por delivery
ou retirada. O objetivo
da ação é promover e
mostrar a força da gastronomia local em suas mais
diferentes formas.

Página 5.

Governo de São Paulo inicia a
Operação feriado de 7 de Setembro
nessa sexta-feira (3)
A Secretaria de Logística e
Transportes de São Paulo e a
ARTESP-Agência de Transporte do Estado de São Paulo
iniciam nesta sexta-feira (3)
a Operação Independência
2021, que conta com reforço
de operação e fiscalização dos
27,2 mil quilômetros entre
malha administrada pelo DER
e malha concedida. As ações
especiais visam garantir maior
conforto, segurança e agilida-

de aos usuários que viajarão
no próximo fim de semana
prolongado, do feriado da Independência do Brasil, em 07
de setembro. A previsão é que
cerca de 4,5 milhões de veículos circulem pelas principais
rodovias que deixam a capital
paulista.
A partir das 15h do dia 3/9
(sexta-feira), há previsão de
horários de pico de movimento
em todas as rodovias que têm

acesso à Região Metropolitana
de São Paulo, principalmente
no dia 4 de setembro, quando o
fluxo deve ser acima da média,
a partir das 6 horas da manhã.
Os motoristas poderão planejar melhor a viagem a partir
da consulta aos horários mais
adequados para se pegar a estrada e às condições de tráfego
nas rodovias, disponíveis nos
sites das concessionárias, em
tempo real.

Jaguariúna se mantém, pela terceira vez
consecutiva, como a
cidade brasileira mais
inteligente e conectada
dentre os municípios
de 50 mil a 100 mil
habitantes. É o que
aponta o ranking Connected Smart Cities
2021, promovido pela
consultoria Urban Systems, que foi divulgado nesta quarta-feira,

dia 1º de setembro. A
cidade também ficou
na 13ª colocação no
ranking “governança”
e em 21ª em “tecnologia e inovação”, além
de se manter no “top
20” do ranking geral
(19ª posição), à frente
de algumas capitais,
como Porto Alegre,
Fortaleza, Recife e Manaus - Jaguariúna é
a única cidade com

A concessionária Águas
de Holambra está presente na vida da população
holambrense há seis anos,
sempre focada em prestar o melhor serviço, tanto
no abastecimento de água
quanto no esgotamento
sanitário.
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Cidades da região
apresentam casos da
variante Delta confirmados
pelo Governo do Estado

Independência
do Brasil:
Confira o que
abre e o que
fecha neste
feriado

menos de 100 mil habitantes a figurar entre
os 20 municípios mais
inteligentes e conectados do Brasil.
A cidade também
manteve a sexta colocação no ranking
entre os municípios do
Estado de São Paulo e
é a segunda mais bem
colocada no ranking
geral dentre todas as
20 cidades da RMC
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Águas de
Holambra
recebe Prêmio
Lugares
Incríveis para
Trabalhar 2021

Mais uma empresa vai se
instalar, em breve, em Mogi
Mirim! A Cimentolândia
confirmou na última quartafeira (1) que adquiriu uma
área de 24.000 m² à margem
da Rodovia SP-340 para a
construção de uma unidade
na cidade.
Página 8.
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Jaguariúna é a cidade mais
inteligente e conectada do
Brasil pela 3ª vez consecutiva

Empresa
Cimentolândia
vai investir R$
15 milhões
em unidade
mogimiriana

O Governo do Estado de São Paulo confirmou na terça-feira, 31 de agosto, os primeiros
casos da variante Delta da COVID-19 em cidades da região, sendo 57 em 14 municípios,
incluindo registros divulgados anteriormente
por Itapira, Mogi Mirim e Valinhos.
Página 6.

Em razão do feriado
nacional da Independência do Brasil, não haverá
expediente na Prefeitura e
nas autarquias municipais
na segunda-feira, 6 de setembro, e na terça-feira,
7 de setembro. O atendimento ao público volta ao
normal na quarta-feira, dia
8, a partir das 8h. Confira
como funcionarão os serviços públicos nos diferentes
setores da administração
Página 10.

Prefeitura
retoma
concurso
público
que estava
suspenso
devido à
pandemia
A Prefeitura de Mogi Guaçu
agendou as datas das provas
objetivas do concurso público
que estava suspenso desde o
ano passado devido à pandemia da Covid-19. Do edital nº
01/2020, para vagas em diversas Secretarias Municipais, a
prova será no domingo, dia 12
de setembro
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Para os jovens brasileiros,
em vez de alhos, bugalhos
*Por Antonio Carlos Brito
No segundo trimestre
de 2020, os efeitos do
distanciamento social
imposto pela pandemia
agravavam o quadro econômico em muitos setores e apresentavam um
cenário claudicante para
pequenas e médias empresas. O desemprego
- que segundo o IBGE
registrava taxa 12,6% em
abril de 2020- já assolava
grande parte da população brasileira, sobretudo
a faixa etária que compreende os mais jovens, e
era latente a necessidade
de encontrar alternativas que contemplassem
a abertura de postos de
trabalho, principalmente
para quem, nos próximos
anos, estaria iniciando a
vida profissional.
Nesta reflexão, unir
ensino e atividade laboral
seria um requisito importante, uma vez que em
um país com mais de 48
milhões de estudantes e
marcado por desigualdades das mais diferentes
naturezas, qualquer tipo
de estímulo à iniciação no
mundo do trabalho deve
ser realizado no contraturno escolar, valorizando
a qualificação oferecida
nas instituições de ensino
e apresentando valores
profissionais determinantes para o pleno exercício
da cidadania.
Uma das soluções encampadas pelo Centro de
Integração Empresa-Escola - CIEE se apresentava de maneira muito clara, e sugeria a abertura de
400 mil novas vagas para
jovens aprendizes subsidiadas pelo Ministério
da Economia, partindo da
Lei da Aprendizagem e do
pressuposto estabelecido
na Consolidação das Leis
Trabalhistas, que garante a todos os brasileiros
direitos e deveres para o
exercício profissional.
Pequenas e médias
empresas seriam priorizadas para receber os
jovens, que apoiariam a
retomada econômica e a
volta do crescimento dos
negócios não somente nas
grandes capitais, como
também em metrópoles
regionais e municípios
menores. Os aprendizes
seriam contratados pelo

prazo máximo de dois
anos, recebendo um salário mínimo proporcional
às horas trabalhadas, o
que resultaria no valor
total de R$ 30 mil por
aprendiz, somando os 24
meses de duração do contrato. A sugestão era que o
governo federal dividisse
esse custo com pequenas
e médias empresas. A partir de um plano emergencial reunindo as entidades
credenciadas como capacitadoras, seria possível
reunir em até 30 dias a
quantidade de 300 mil
jovens, que realizariam
os cursos obrigatórios de
capacitação a distância,
conforme estabelecido na
Lei da Aprendizagem por
60 dias, com carga horária diária de seis horas.
Em seguida, todos esses jovens já estariam
aptos a atuar diretamente
nas empresas. Seriam
muitos os efeitos positivos, como o incentivo
ao consumo de bens e
serviços pelas famílias
dos aprendizes e redução
da evasão escolar - uma
vez que para participar
do programa, o jovem
precisa estar frequentando o ensino regular. De
acordo com levantamento
do CIEE, todo este plano
teria custo máximo de R$
187 milhões mensais, valor bem abaixo de outras
iniciativas sugeridas para
combater o desemprego
desta parcela da população. A proposta, apresentada em encontros
com técnicos do governo
federal, acabou não prosperando.
Pouco mais de um ano
depois de defendermos a
importância de contemplar os jovens em políticas
públicas para a retomada
da economia e geração de
empregos, nos deparamos com a Medida Provisória 1045/21, de relatoria do deputado Christino
Áureo (PP-RJ), que nos
capítulos III e IV apresenta o Programa Primeira
Oportunidade e Reinserção no Emprego (Priore)
e o Regime Especial de
Trabalho Incentivado,
Qualificação e Inclusão
Produtiva (Requip), medidas emergenciais propostas pelo governo para

a entrada de jovens no
mundo do trabalho, mas
que não protegem os direitos trabalhistas dos
jovens e os expõe à precarização, e à evasão escolar
a pretexto de criar novas
modalidades de trabalho
associadas à qualificação
profissional.
Da forma como está
proposto no texto da Medida Provisória, esses
programas não garantem
a criação de novas oportunidades no mundo do
trabalho e criam uma
concorrência insustentável para programas de
estágio e aprendizagem,
rompendo a atual estrutura de geração de empregos e formação prevista
na Lei da Aprendizagem e
também pelo PL 6461/19,
que estabelece o Estatuto
do Aprendiz. Pelas devidas razões explicadas
anteriormente, qualquer
programa de ocupação
dos jovens em nosso país,
mesmo que em caráter
emergencial, deve unir
atividades laborais e ensino regular. No cenário
de desigualdades sociais
agravadas pela crise econômica e sanitária da
pandemia do novo coronavírus, é de se esperar
que um jovem, ao receber
uma proposta de emprego, acabe não priorizando
os estudos.
No entanto, a conta poderá chegar futuramente,
com a necessidade cada
vez maior de qualificação
exigida para postos de
trabalho melhor remunerados e, dessa forma, a
possibilidade de haver um
agravamento do abismo
social existente em nosso
país. Todos sabemos que
para problemas complexos dificilmente há soluções simples. Depois
da aprovação do texto
da Medida Provisória na
Câmara dos Deputados,
a sociedade brasileira sobretudo os mais jovens
- esperam um debate qualificado no Senado, para
que mais uma vez o futuro
não seja negligenciado.
Humberto Casagrande
é CEO do CIEE (Centro
de Integração Empresa
-Escola).

Brasil, Um País
Independente
*Por Douglas S. Nogueira
Brasil, um país independente, território diferenciado dos demais
existentes nesse enorme
planeta.
Sua independência
constitui-se das lindas e
maravilhosas imagens,
que repassa através de
sua fama, ao mundo. Somos todos nós brasileiros,
filhos dessa nação, que
rege ao som da grandeza e
superioridade de sua terra. Vivemos em paz, sem
o estrondo de bombas, a
explosão de pólvoras, o
escorrer de sangue, somos felizes e inteiramente
livres, libertos de qualquer espécie com o rótulo
medo.
Sua natureza causa
inveja, desejo as demais

nações de aqui pisarem,
e essas então tornam-se
subordinadas de tais riquezas naturais. Nosso
país tem a liberdade de
esbanjar águas, as quais
banham seus rios, sustentando a sede terrestre.
Minas, formosos vales,
petróleo, aqui é sinônimo
de abundância. Nossa dependência das demais nações, é quase inexistente.
O independente Brasil transforma ainda seu
povo, numa força sem
igual, pois aqui nesse iluminado território, circula
uma variedade inúmera
de raças. Por isso tem
poder, possui inteligências diferenciadas na sua
própria área, já que os
braços brasileiros foram

abertos com humildade e
sabedoria.
A alegria brasileira em
forma de samba viaja pelo
mundo, através do constante sorriso de seu povo.
Esse país, portanto, foi
criado para ser o espelho,
o filho rico e insubstituível da Terra, pois a força
que encontra-se, através
de suas inúmeras magias,
é inesgotável, tornando
assim o invejável Brasil,
realmente independente.
Autor: Douglas S. Nogueira
Técnico de Planejamento da Manutenção
Blog: www.douglassnogueira.blogspot.com
E-mail: douglas_snogueira@yahoo.com.br
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Secretarias Municipais,
Bombeiros e Defesa Civil
combatem incêndio em
vegetação na rodovia entre
Pedreira e Jaguariúna

De Pedreira
Um incêndio na tarde da terça-feira, 31 de
agosto, atingiu uma área
de vegetação e provocou
muita fumaça às margens
da Rodovia João Beira,

Bombeiros de Jaguariúna e Defesa Civil. “O fogo
atingiu uma área onde as
secretarias municipais
de Serviços Urbanos e
de Meio Ambiente depositam os restos de podas
de árvores, conhecido
também como transbordo, posteriormente com
o forte vento o mesmo se
alastrou para fazendas
próximas”, informou o
entre as cidades de Pe- secretário de Serviços Urbanos, Paschoal Loner.
dreira e Jaguariúna.
O incêndio foi controO combate às chamas
mobilizou equipes das lado no início da noite,
secretarias municipais de não oferecendo mais risServiços Urbanos, Agri- cos a rede de alta voltacultura, Abastecimento e gem de energia elétrica
Meio Ambiente, Corpo de e as fazendas da região.

Bolão estará aberto para
vacinação no feriado
De Amparo

tes e também as segundas
doses de todas as pessoas
Durante os dias 6, 7 e que tiverem sua segunda
8 de setembro, o Bolão dose agendada para essas
estará aberto das 8h às datas.
17h para vacinação contra
A vacinação dos ampaa Covid-19 dos adolescen- renses de 12 a 14 anos está

prevista para o início da
próxima semana. Assim
que a Secretaria Municipal de Saúde receber as
doses de vacina para este
público, o calendário de
vacinação será divulgado.

Defesa Civil discute
programa Bombeiro na
Escola em Jaguariúna

De Jaguariúna

alunos sobre prevenção a
acidentes e incêndios.
A diretora da Defesa
Segundo Fernanda
Civil de Jaguariúna, Fer- Tesche, o programa será
nanda Tesche, recebeu realizado também em Janesta terça-feira a visita do guariúna, com a ajuda da
cabo Leandro Augusto dos Defesa Civil. “Eles fazem
Santos, do Corpo de Bom- esse trabalho em todos
beiros Militar de Mogi os municípios aqui na
Guaçu. Ele veio falar sobre região e vão fazer aqui
o programa Bombeiro na em Jaguariúna também,
Escola, desenvolvido pela inicialmente nas escolas
corporação nas escolas particulares e depois tamparticulares e municipais bém nas escolas públicas,
com o objetivo de orientar quando as aulas presen-

Publicado por LC Benedito & Vicenzotti ltda. CNPJ: 68.282.656/0001-88
Diretor Geral: Luis Carlos Benedito - Fundação: 02/04/1999

ciais voltarem 100%”, explica a diretora da Defesa
Civil.
O Bombeiro na Escola
é um programa que tem
por objetivo transmitir
informações e mensagens
a crianças e jovens para
que saibam identificar e
evitar situações de risco.
Segundo o cabo Leandro
Augusto, são aplicados
cursos de 4 horas/aula,
voltados às 4ª e 5ª séries
do ensino fundamental.

Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim
Alves Barbosa, nº 65 – Centro
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Governo de São Paulo inicia a Operação feriado de 7
de Setembro nessa sexta-feira (3)
Da Redação
A Secretaria de Logística e Transportes de
São Paulo e a ARTESP-Agência de Transporte
do Estado de São Paulo
iniciam nesta sexta-feira
(3) a Operação Independência 2021, que conta
com reforço de operação
e fiscalização dos 27,2 mil
quilômetros entre malha
administrada pelo DER e
malha concedida. As ações
especiais visam garantir
maior conforto, segurança e agilidade aos usuários
que viajarão no próximo
fim de semana prolongado, do feriado da Independência do Brasil, em 07
de setembro. A previsão é
que cerca de 4,5 milhões
de veículos circulem pelas
principais rodovias que
deixam a capital paulista.

A partir das 15h do dia
3/9 (sexta-feira), há previsão de horários de pico de
movimento em todas as
rodovias que têm acesso à
Região Metropolitana de
São Paulo, principalmente no dia 4 de setembro,
quando o fluxo deve ser
acima da média, a partir
das 6 horas da manhã.
Os motoristas poderão
planejar melhor a viagem
a partir da consulta aos
horários mais adequados
para se pegar a estrada e
às condições de tráfego
nas rodovias, disponíveis
nos sites das concessionárias, em tempo real. O movimento deve ser intenso
também na segunda-feira
(06), no sentido capital, a
partir das 12h e também
no período noturno.
Em todo o sistema rodoviário haverá reforço

nos recursos materiais e
humanos disponibilizados, assim como no monitoramento, na operação
dos equipamentos como
call box, aplicativos de
mensagens, câmeras de
CFTV, painéis de mensagem, veículos de apoio
posicionados em locais estratégicos. Assim, as equipes terão maior agilidade
no atendimento ao usuário. Também está previsto
aumento no número de
guinchos, ambulâncias,
caminhões-pipa, motocicletas para apoio mecânico e veículos operacionais
em geral, além da implantação da operação “papafila” nos pedágios, para
agilizar a passagem nas
cabines de cobrança manual, quando necessário.
As ações ocorrerão com
o apoio da Polícia Militar

Rodoviária e do Departamento de Estradas de
Rodagem (DER/SP). “Estamos prevendo um movimento grande. Somente
nas vias administradas
pelo DER, são mais de 1
milhão de veículos circulando neste feriado; por
isso fazemos um trabalho
intenso e conjunto com o
objetivo de proporcionar
segurança e conforto para
todos”, afirmou o Secretário Estadual de Logística
e Transportes, João Octaviano Machado Neto.
Ao longo do feriado,
os Postos de Atendimento aos Usuários estarão
abertos, equipados com
banheiros, álcool gel, bebedouro e local de descanso, aptos a receberem
os viajantes com todas as
medidas de controle sanitário. “É essencial que os

motoristas sigam todos os
protocolos de segurança
e todas as regras de trânsito: verifiquem as condições básicas do veículo
antes de viajar, tenham
a documentação em dia,
chequem o funcionamento de parabrisas e freios,
respeitem os limites de velocidade. E sempre se lembrem que, em casos de ingestão de bebida alcoólica,
não podem dirigir. Essas
orientações são muito importantes para que os usuários possam realizar uma
ótima viagem e aproveitar
o feriado da Independência do Brasil” explica Milton Persoli, diretor-geral
da ARTESP.
Operação Feriado da
Independência Total
Rodovia
Manoel
Hyppolito Rego (SP-055)
181.575

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055)
244.916
Rodovia Dom Paulo
Rolim Loureiro (SP-098)
(Mogi-Bertioga) 127.424
Rodovia Oswaldo Cruz
(SP-125) 51.876
Rodovia Raposo Tavares (SP-270) 430.111
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123)
82.856
O DER lembra que os
horários de menor movimento estão nos períodos
de madrugada, quando os
motoristas poderão encontrar as rodovias com
tráfego mais livre. Os
drones serão usados para
que informações em tempo real das condições de
trânsito sejam disponibilizadas aos usuários, permitindo o melhor planejamento de sua viagem.

Doria lança Bolsa do Povo Educação para mais de 2 mil
responsáveis por alunos do Centro Paula Souza
Da Redação
O Governador João
Doria lançou nesta quarta-feira (1) o Bolsa do
Povo Educação Centro
Paula Souza. O auxílio
será destinado a 2.368
responsáveis legais de
alunos da rede estadual
de ensino técnico em situação de vulnerabilidade social. A ação prevê
pagamento de benefício
mensal no valor de R$
500 a cada bolsista.

“O Bolsa do Povo é
um programa inovador
e exemplo para o Brasil.
Vamos destinar bolsas
de R$ 500 mensais para
atender quem mais precisa. São famílias vulneráveis que precisam de
apoio, ensino e oportunidades”, afirmou Doria
em cerimônia no Palácio
dos Bandeirantes.
O programa faz parte
do Bolsa do Povo, criado pelo Governo de São
Paulo para auxiliar a

população mais vulnerável prejudicadas por
impactos negativos da
COVID-19. A iniciativa
permite ainda que pais,
mães e outros familiares
se aproximem das escolas, com benefícios para
toda a comunidade.
Na primeira fase, o
Estado vai investir R$
7,1 milhões no programa.
Os bolsistas vão auxiliar equipes gestoras das
Etecs e Fatecs no cumprimento do protocolo

sanitário para o retorno
facultativo às aulas presenciais. Cada unidade
terá ao menos quatro
vagas - o número pode
variar de acordo com o
tamanho da escola ou faculdade e total de alunos
atendidos.
Os beneficiários do
programa serão entrevistados pelos diretores de
cada unidade. Todos os
auxílios devem ser aprovados pelo Núcleo Regional de Administração do

Centro Paula Souza.
Os selecionados devem cumprir jornada de
20 horas semanais (quatro horas diárias). O contrato vai durar seis meses, com a possibilidade
de prorrogação até 31 de
dezembro de 2022. Para
participar do processo
seletivo, os interessados
devem se inscrever no
site www.bolsadopovo.
sp.gov.br até o dia 12 de
setembro e cumprir os
seguintes requisitos:

- ser responsável legal
de estudante matriculado
- ter idade entre 18 a
59 anos
- estar desempregado
há pelo menos três meses
- não possuir comorbidades associadas à Covid-19
- residir no município
onde está a Etec ou Fatec
em que pretende atuar.
Cada candidato pode se
inscrever em até três unidades de ensino.

SP atinge 50% da população adulta com ciclo vacinal
completo contra a COVID-19
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou, nesta
quarta-feira (1), que o Estado de SP atingirá, nas
próximas horas, a metade de toda a população
adulta vacinada contra a
COVID-19. Mais de 17,5
milhões de pessoas com
mais de 18 anos já completaram o ciclo vacinal,
tendo recebido as duas
doses ou a vacina de dose
única. A marca de 50% de
adultos vacinados repre-

senta avanço importante no enfrentamento da
pandemia em todo estado.
“Neste momento estamos com 49,5% da população adulta com esquema vacinal completo. É o
estado que mais vacina no
Brasil e São Paulo vacinou
mais do que muitos países do primeiro mundo.
Isso é um orgulho para
a ciência, a medicina e a
saúde pública do Brasil,
e especificamente de SP”,
destacou Doria.

Dados extraídos do
Vacinômetro do Governo de SP apontavam, às
12h50 desta quarta-feira,
um total de 17.502.259
pessoas com o ciclo vacinal completo nos 645
municípios de SP. No total, 16.355.866 pessoas
foram imunizadas com
duas doses da vacina e
mais 1.146.393 cidadãos
receberam o imunizante de dose única. Juntos,
eles representam 49,5%
da população adulta em
todo estado. A previsão é

de que, nas próximas horas, o Estado atinja 50%
de imunização dos adultos.
Estatísticas
Os dados do Vacinômetro indicam um total de 51.390.196 doses
aplicadas no estado todo,
sendo 33,887 milhões de
primeira dose, 16,355 mi
de segunda dose e mais
1,146 mi de dose única.
As estatísticas mostram
que 99,09% de toda a população adulta já recebeu
pelo menos uma dose do

imunizante contra o coronavírus.
Considerando-se a população total, SP chega
a 75% das pessoas com
pelo menos uma dose
aplicada e 37%,81% com
ciclo vacinal completo. A
plataforma indica ainda
que apenas nas primeiras
horas desta quarta-feira
já foram aplicadas 185
mil vacinas, sendo 81 mil
de primeira dose e 104
mil de segunda dose. Na
terça-feira (31), o Estado
realizou mais de 629 mil

imunizações e, na segunda (30), foram 558 mil.
Toda a evolução da
aplicação das vacinas em
SP pode ser acompanhada no site do Vacinômetro
(https://vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro/). O painel tem dados detalhados
sobre doses aplicadas por
município, distribuição de
doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação
das doses distribuídas,
evolução da aplicação de
doses e estatísticas gerais
do PEI.

Desenvolvimento Regional participa de seminário sobre
Mobilidade e Cidades Conectadas Inteligentes
Da Redação
O Secretário de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, participou, na manhã desta
quarta-feira (1/9), do primeiro dia da 7ª edição do
Connected Smart Cities
e Mobility, no Centro de
Convenções Frei Caneca,
em São Paulo. O evento
ocorre de forma híbrida,
on-line e presencial, e vai
de 1 a 3 de setembro.
As dificuldades e os
desafios que diversos setores da economia têm
enfrentado por conta da
pandemia de Covid-19
motivaram a realização
do painel “A importância
da retomada dos eventos
para a retomada do desenvolvimento econômico nas cidades”, que contou com a participação do
secretário Marco Vinholi.
Ele apresentou os programas e as iniciativas inovadoras da Secretaria de
Desenvolvimento Regio-

nal neste campo.
“Eu entendo que o papel dos Governos Estaduais é fundamental para
apoiar os municípios no
Brasil. O Governo de SP
lançou recentemente o
programa “Cidades Inteligentes” para ampliar as
parcerias com as Prefeituras Municipais e modernizar a gestão pública, e esse é o novo papel,
desenvolver e conectar
todos os municípios paulistas”, afirmou o titular
da Pasta de Desenvolvimento Regional.
Vinholi abordou também em sua apresentação
a relevância de alguns dos
programas do Governo de
SP, como “Cidades Inteligentes”, “Parcerias Municipais” e “SP Sem Papel”.
“Cidades Inteligentes”
prioriza a governança em
função de metas e planos, o trabalho conjunto
entre Estado e Municípios, a desburocratização
de processos e estimula

a solução de problemas
por meio da tecnologia.
O programa busca levar o
conceito aos 645 municípios paulistas por meio de
investimentos financeiros
e ferramentas tecnológicas.
Já no programa “Parcerias Municipais”, gerido pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional, as Prefeituras propõem ações e inserem
as informações em um
sistema compartilhado
com as Pastas de Saúde,
Segurança,
Educação,
Desenvolvimento Social
e Desenvolvimento Econômico para análise técnica e melhoria de índices
nestes indicadores. Os
melhores resultados são
premiados pela iniciativa.
O programa conta com
uma plataforma exclusiva
para os gestores municipais. Para conferir, acesse
o site: https://www.parceriasmunicipais.sp.gov.
br/.

Por fim, o programa
“SP Sem Papel”, gerido
pela Secretaria de Governo, está implantado em
todas as Secretarias o Estado, fazendo de SP um
Governo 100% digital em
seus procedimentos internos. A finalidade é desburocratizar os acessos
aos serviços estaduais e
acabar com a burocracia,
além de prever um valor
de R$ 90 milhões economizados aos cofres públicos ao longo dos próximos anos. O resultado
da iniciativa aumentou a
confiança e transparência no monitoramento de
gastos e acompanhamento de resultados. Acesse
em: https://www.spsempapel.sp.gov.br/.
Classificação das cidades mais conectadas em
2021
Durante o evento, foi
divulgada a posição no
ranking das “Connected
Smart Cities 2021” – estudo realizado e elabora-

do pela Urban Systems,
em parceria com a Necta,
que revela as cidades brasileiras que se destacaram
com ações no contexto
de cidades inteligentes,
como tecnologia, meio
ambiente, sustentabilidade, entre outros. Além
disso, a classificação também considera o conceito
de conectividade, os investimentos em saneamento, a importância da
educação na formação,
a reprodução dos potenciais das cidades e a sustentabilidade econômica.
Assim como em 2020,
o município de São Paulo
ficou em 1º na classificação geral, sendo avaliada
como a cidade “mais inteligente” do País. SP também conquistou o primeiro lugar nas categorias
Mobilidade, Região Sudeste e Municípios com
mais de 500 mil habitantes.
No âmbito do Estado,
os municípios paulistas

seguem avançando para
se tornarem cada vez
mais conectados. Destaque para São Caetano do
Sul, que ficou em 1º no
ranking de Segurança e
3º no geral; Barueri, 1º
lugar no quesito Economia e 11º no geral; Campinas e Santos, 8º e 14º
lugares no ranking geral,
respectivamente.
Cidades conectadas
O “Connected Smart
Cities” constitui a principal iniciativa do setor de
cidades e mobilidade do
Brasil e um dos maiores
eventos da América Latina. É realizado pela Necta
e a Urban Systems e envolve empresas, entidades e governos. O evento
faz parte da Plataforma
Connected Smart Cities,
que tem por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias para cidades mais inteligentes e
conectadas umas com as
outras, sejam elas pequenas ou megacidades.
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Águas de Holambra recebe Prêmio Lugares Incríveis para
Trabalhar 2021
De Holambra
A
concessionária
Águas de Holambra
está presente na vida da
população holambrense há seis anos, sempre
focada em prestar o melhor serviço, tanto no
abastecimento de água
quanto no esgotamento
sanitário. Para que dar
conta de tanto trabalho,
a concessionária investe em seu time, formado por colaboradores
orgulhosos de prestar
serviços essenciais à
comunidade de Holam-

bra. O engajamento do
time com a empresa
vem rendendo frutos e
um deles é que a Águas
de Holambra acaba de
receber o Prêmio Lugares Incríveis para
Trabalhar 2021. A concessionária pertence à
Regional SP da holding
Aegea Saneamento.
O Prêmio é uma iniciativa da UOL e da
Fundação Instituto de
Administração (FIA),
que traz as empresas
brasileiras com os mais
altos níveis de satisfação entre seus colabo-

radores. Os vencedores
são definidos a partir
dos resultados da pesquisa FIA Employee
Experience (FEEx).
A diretora-presidente da concessionária,
Silvia Leticia Tesseroli, avalia que a conquista é resultado de
muito investimento no
bem mais precioso da
concessionária: o capital humano. “Para a
Águas de Holambra, é
uma grande honra estar
entre as 100 melhores
empresas para trabalhar no país. Esse re-

conhecimento é importantíssimo porque só
recebemos esse prêmio
através da percepção
que nossos colaboradores têm do ambiente de
trabalho. Costumo dizer que nosso time tem
diversos talentos, e esse
fato nos orgulha. São
agentes da dignidade e
embaixadores da saúde,
que trabalham para a
preservação ambiental,
o bem estar e a qualidade de vida da população
holambrense”, afirma.
Para o diretor-executivo da Águas de Ho-

lambra, Ozanan Pessoa,
cada colaborador é um
elo importante da engrenagem que movimenta a concessionária,
a partir do momento
que este colaborador
se sente parte desta
engrenagem, ele passa
executar o seu melhor,
trazendo um ambiente mais produtivo, com
soluções inteligentes e
de muita satisfação por
aquilo que ele produz.
“Em Holambra, nosso desafio é manter a
excelência operacional,
com o nosso time en-

gajado, o que mostrou
a o prêmio recém conquistado. Temos motivos para comemorar e
acreditar que continuaremos a trazer para Holambra, além da melhor
tecnologia aplicada ao
saneamento, um time
com o firme propósito
a entregar um serviço
de excelência. Por fim,
tudo isto nos enche de
orgulho pois vai além
do saneamento, é social, é dignidade, saúde e qualidade de vida
para as pessoas”, finaliza Ozanan.

Prefeitura de Pedreira irá promover
Audiência Pública para regulamentar o
incentivo ao desenvolvimento econômico
e tecnológico
De Pedreira
A Prefeitura Municipal de Pedreira, em consonância com suas atribuições legais, convoca
a comunidade em geral

para participar da Audiência Pública sobre a
regulamentação e incentivo ao desenvolvimento
econômico e tecnológico
através da criação da Política Municipal de Ino-

vação, que acontecerá na
quinta-feira, 09 de setembro, às 18 horas, nas
dependências da Câmara
Municipal de Pedreira.
Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior,

esta será uma excelente
oportunidade da população e as autoridades
discutirem e avaliarem o
projeto de implantação
da Política Municipal de
Inovação.

Manutenção na rede elétrica pela CPFL interrompe
abastecimento de água em 3 bairros nesta sexta-feira, dia 3
De Jaguariúna
O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de
Jaguariúna
comunica
aos moradores que ocor-

rerá interrupção no fornecimento de água tratada nesta sexta-feira, dia 3
de setembro, no período
das 11h30 às 17h30.
Segundo o DAE, a in-

terrupção afetará os seguintes bairros: Santo
Antônio do Jardim I e
II, Bom Jardim e Jardim
Floresta.
A medida é necessária

para a execução de ações
de melhoria na rede de
distribuição de energia
elétrica dos bairros relacionados, realizadas pela
CPFL.

Segundo o DAE, o
abastecimento de água
na cidade será restabelecido gradativamente
após a conclusão do serviço.

O DAE solicita a colaboração dos moradores
para que reservem água
e a utilizem de maneira
racional, reservando-a
para usos essenciais.

Meio Ambiente de Jaguariúna inicia plantio de mudas do
projeto Pomar Urbano
De Jaguariúna
O Departamento de
Agropecuária e Meio
Ambiente da Secretaria
de Meio Ambiente de
Jaguariúna deu início
nesta semana ao projeto Pomar Urbano, com
o plantio de árvores de
espécies frutíferas na
cidade.
Segundo a diretora
de Meio Ambiente da

Prefeitura de Jaguariúna, Aline Granghelli
Catão, “o projeto começou com o plantio de
mudas em áreas ociosas
e com maiores índices
de descarte inadequado
de lixo e entulho, além
de áreas propensas à
queimada urbana e com
pouca cobertura vegetal
no município”.
As mudas foram
plantadas em área lo-

calizada na Rua Amazonas, atrás do Parque
dos Lagos, com espécies frutíferas como
manga palmer, manga
tommy atkins, manga-maçã, goiaba, caju,
abacate breda e abacate
fortuna.
“O plantio realizado
atrás do Parque dos Lagos, na Rua Amazonas,
foi o início, um piloto
do Pomar Urbano. Va-

mos expandir projeto
para as áreas ao longo
da linha férrea, onde
existe disponibilidade
de espaço, compreendendo os bairros desde
o Cruzeiro do Sul até
Guedes”, afirmou a diretora de Meio Ambiente. “A intenção com esse
projeto também é envolver a população na
manutenção dessas árvores”, completa Aline.

Ação conjunta entre forças policiais de Santo Antônio
de Posse realiza prisão em flagrante por tráfico de
entorpecentes
Segundo o B.O., o
policial civil Orlando,
juntamente com o policial militar Viola e o
guarda municipal Del
Ciello, receberam a informação de que havia uma
movimentação de venda de entorpecentes no
referido bairro. Diante
das informações as equipes foram até próximo do
local, onde o policial civil
permaneceu a pé, visualUma ação conjunta Posse.
izando a movimentação.
entre a Polícia Civil, PolíDe acordo com as in- Durante o tempo que
cia Militar e Polícia Mu- formações do Boletim de permaneceu, visualizou
nicipal de Santo Antônio Ocorrência (B.O.), numa pessoas adentrando no
de Posse, realiza a prisão ação conjunta entre as local e comprando entorde um acusado por tráf- polícias civil, militar e pecentes.
ico de entorpecentes e a municipal da cidade,
Diante da confirapreensão de um menor foram realizadas a prisão mação, solicitou apoio do
por associação ao tráfico. em flagrante de um policial militar Viola para
O fato ocorreu na tarde homem e a apreensão de que lhe acompanhasse e
de terça-feira, dia 31, no um menor, ambos acusa- que o guarda municipal
bairro São Judas Tadeu, dos por tráfico de entor- fosse até os fundos do
em Santo Antônio de pecentes.
terreno, cercando-o para

evitar fugas. O policial
civil se aproximou do local, juntamente com o
policial militar e visualizou os dois homens, sendo um deles de menor,
sentados em um sofá.
Ao perceber a presença
dos policiais, ambos empreenderam fuga, sendo
que um correu para o interior da edícula, que há
nos fundos do terreno, e
o outro correu para um
matagal que há atrás do
terreno, onde foi capturado pelos guardas municipais.
Em revista pessoal,
nada foi encontrado com
o menor, entretanto, com
o outro homem havia
uma bolsa, e em seu interior havia a quantia de
R$ 377,50 em dinheiro,
51 micro tubos de substância aparentando ser

cocaína e 4 porções de
substância aparentando ser maconha. Diante
dos fatos, conduziram os
indivíduos até a Delegacia de Polícia de Santo
Antônio de Posse. Em
consulta aos sistemas
policiais, o menor tinha
o registro de um Ato Infracional a delito análogo ao crime de tráfico de
entorpecentes. Já o outro
indivíduo um Ato Infra-

cional análogo ao crime
de furto e porte ilegal de
entorpecentes.
Diante dos fatos a Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante do indiciado e a
apreensão do adolescente
infrator. O indiciado fora
conduzido ao CDP de Itapira e o adolescente infrator levado à Fundação
Casa Andorinhas, na cidade de Campinas.
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Sabores do Guaçu: Festival Gastronômico
começa com 28 pratos disponíveis
Sabores do Guaçu. São 18
estabelecimentos inscritos e 28 pratos disponíveis a preço único, fixado
em R$ 49,00. Entre as
opções, hamburgueres,
pizza, frutos do mar e
receitas de carne bovina, suína e de frango. O
evento segue até 30 de
setembro com alternativa
de compra presencial,
por delivery ou retirada.
O objetivo da ação é
promover e mostrar a
força da gastronomia
De Mogi Guaçu
a partir de segunda-feira, local em suas mais didia 30 de agosto, o 1º ferentes formas. “Mogi
Mogi Guaçu promove Festival Gastronômico Guaçu é uma cidade re-

conhecida na região pela
qualidade dos seus bares
e restaurantes e pela variedade de sua cozinha.
O festival é uma oportunidade de reforçar essa
marca do nosso município e contribuir para fortalecer nossa atividade
turística”, explica André
Sastri, secretário municipal de Cultura.
Quem experimentar o
cardápio poderá votar na
opção favorita através do
aplicativo da Associação
Comercial e Industrial de
Mogi Guaçu, disponível
para celulares operados

pelos sistemas Android
(Play Store) e iOS (AppStore), na área de Concursos & Festivais. Serão
avaliados os critérios de
sabor, criatividade e inovação, apresentação do
prato e atendimento. Os
três mais bem avaliados
receberão troféus do festival confeccionados pela
Secretaria de Turismo.
Todas as opções de
pratos poderão ser conferidas pelo Portal do
Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, a partir
da tarde desta terça-feira,
31 de agosto, com acesso

a imagens, nomes das
receitas, endereço do estabelecimento e telefone
para contato.
Participam da iniciativa os estabelecimentos: Aco’s Dog, Alto do
Pianquan, Armazém Brasil, Bruta, Candiá Prime
Grill, Casa do Bosque,
Cuca Fresca, Divino Fogão, Grinville, Jangada,
Legnari’s Poke, Luna
Pizzaria, Madero, Mundo
Natural Gourmet, Santa
Júlia Prime Grill, Villa
Parmegiana, World Emporium Adega e World
Express.

Jaguariúna é a cidade mais inteligente e conectada do
Brasil pela 3ª vez consecutiva
De Jaguariúna

Alegre, Fortaleza, Recife e
Manaus - Jaguariúna é a
Jaguariúna se man- única cidade com menos
tém, pela terceira vez con- de 100 mil habitantes a
secutiva, como a cidade figurar entre os 20 mubrasileira mais inteligente nicípios mais inteligentes
e conectada dentre os mu- e conectados do Brasil.
nicípios de 50 mil a 100
A cidade também manmil habitantes. É o que teve a sexta colocação
aponta o ranking Con- no ranking entre os munected Smart Cities 2021, nicípios do Estado de São
promovido pela consul- Paulo e é a segunda mais
toria Urban Systems, que bem colocada no ranking
foi divulgado nesta quar- geral dentre todas as 20
ta-feira, dia 1º de setem- cidades da RMC (Região
bro.
Metropolitana de CampiA cidade também fi- nas), ficando atrás apenas
cou na 13ª colocação no de Campinas (8º lugar).
ranking
“governança”
“Mais uma vez, Jage em 21ª em “tecnolo- uariúna é reconhecida
gia e inovação”, além de como a cidade mais intelise manter no “top 20” gente e conectada do país,
do ranking geral (19ª pelo Connected Smart
posição), à frente de algu- Cities. Essa conquista é
mas capitais, como Porto motivo de muito orgulho e

felicidade para todos nós.
Estamos no caminho certo e vamos investir cada
vez mais em tecnologia
e inovação, sempre pensando em como podemos
melhorar a vida das pessoas”, disse o prefeito de
Jaguariúna, Gustavo Reis.
Jaguariúna se destaca
pela implementação de
projetos e ferramentas
que têm como base o uso
da tecnologia. Entre essas
ações estão o uso de aplicativos, como o Buzão na
Palma da Mão, o Cidadão
Online e o CCC Jaguariúna, além dos serviços online disponíveis no portal
da Prefeitura de Jaguariúna, que facilitam a vida do
cidadão, reduzindo a burocracia.
O ranking foi divul-

gado durante evento realizado nesta quarta no
Centro de Convenções
Frei Caneca, em São Paulo, com a participação do
secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio
Tomasiello, e da assessora
da Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano,
Karina Florido Rodrigues.
INDICADORES
O estudo leva em consideração 75 indicadores
que têm relação com mobilidade, urbanismo, meio
ambiente, tecnologia e
inovação, economia, educação, saúde, segurança,
empreendedorismo,
governança e energia. O
conceito de “smart cities”
considerado entende que

o desenvolvimento só é
atingido quando os agentes de desenvolvimento
da cidade compreendem
o poder de conectividade
entre todos os setores.
A edição 2021 do Ranking Connected Smart
Cities coletou dados e

informações de todos os
municípios
brasileiros
com mais de 50 mil, totalizando 677 cidades.
A íntegra do Ranking
Connected Smart Cities
2021 pode ser acessada
no link: https://is.gd/
FcRPh9.

Cultura premia vencedores do Concurso de Fotografia
De Mogi Guaçu
Nesta terça-feira à tarde, 31 de agosto, a Secretaria Municipal de Cultura
premiou os vencedores do
6º Concurso de Fotografia
“Retratos de Nossa Terra”,
ocorrido no Espaço Arte e
Cultura, instalado no Buriti Shopping. Nesta edição,
foram 41 inscritos e 111
trabalhos fotográficos.
Os ganhadores foram

eleitos por votação popular que aconteceu por
meio do aplicativo da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu
(Acimg).
“Quero muito agradecer as parcerias e o apoio
que tivemos para a realização deste concurso,
que foi de grande sucesso
e, principalmente, do prefeito Rodrigo Falsetti pelo
apoio que sempre dá para

a Cultura de Mogi Guaçu”,
disse o secretário da pasta,
André Sastri.

Pela categoria Juvenil,
Maria Clara Gonçalves
Chagas (Paisagem Urbana
1) foi eleita vencedora, tenPremiados
do Maria Clara Elisiário de
Pela categoria Adulta, Campos (Paisagem UrbaMatheus de Araújo Silva na) em segundo lugar. As
ficou com o primeiro lugar ganhadoras da categoria
com a foto ‘Paraíso Secreto Infantil foram Nívea Mardo Jardim Soares’, seguido tins (Paisagem Urbana 1)
por Lucas Henrique de Ol- e Sofia Peres Bertholdo
iveira (Nossa Terra, Nossa (A Floresta de Pinheiros),
Gente) e Bruno de Assis respectivamente, em pri(Paisagem Urbana 1).
meiro e segundo lugares.

Doações ajudam a reforçar acervo da Biblioteca
Municipal
De Itapira

os tipos, mas quem doa
assina um termo onde
O acervo da Bibliote- explicamos que todo o
ca Municipal tem recebi- material passará por
do importantes reforços análise da equipe para
através de doações de verificar o que vai ser
leitores itapirenses. De acrescentado ao acervo.
janeiro até agora foram Quem doa declara ter
em torno de 500 livros ciência que parte pode
doados e que já estão di- ser encaminhada para
sponíveis para emprésti- descarte caso não passe
mo.
por essa análise”, detalConforme explica Ga- hou.
briela de Mattos Souza,
Uma das doações
responsável pela Biblio- mais recentes foi de
teca Municipal, todas as quase 100 livros, dendoações passam por um tre eles diversos mangás
processo de triagem an- como “Fullmetal Alchetes de serem acrescidos mist”, “Boa Noite, Punno acervo. “A Biblioteca pun”, “Akira” e “Blade”.
aceita doações de todos “Também
recebemos

muitos outros dentre
ficção científica e literatura clássica. No ano
passado,
recebemos
uma grande doação de
cerca de 300 livros, com
livros dos gêneros de romance, suspense, terror,
fantasia e infanto-juvenil. Quem tiver interesse
em doar pode levar diretamente na Biblioteca
ou entrar em contato conosco que agendaremos
a retirada”, finalizou Gabriela.
A Biblioteca Municipal “Mário Fonseca
Filho” está situada na
Praça João Sarkis Filho, 205, Centro. Os tele-

fones para contato são
3813.4550 e 99944.2019
(WhatsApp) e o funcionamento é de segunda
a sexta-feira das 08h00
às 11h30 e das 13h00 às
17h30. Aos sábados das
08h00 às 12h00.
Já a Biblioteca Praça
CEU Istor Luppi “Odete
Coppos” está situada
na Rua Benedito Antônio de Lima, s/n – Istor Luppi. O telefone é
o 3913.8377 e funcionamento é de segunda
a sexta-feira das 7h30
às 11h30 e das 12h30 às
16h30.
Nas redes sociais os w w w . f a c e b o o k . c o m / instagram.com/biblioperfis da Biblioteca são bibliotecaitapira e www. tecamunicipalitapira.
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Prefeitura retoma concurso público que estava suspenso
devido à pandemia
De Mogi Guaçu
A Prefeitura de Mogi
Guaçu agendou as datas
das provas objetivas do
concurso público que estava suspenso desde o ano
passado devido à pandemia da Covid-19. Do edital
nº 01/2020, para vagas em
diversas Secretarias Municipais, a prova será no domingo, dia 12 de setembro,
e os horários e locais dos
exames serão de acordo
com o cargo pretendido.
“A retomada deste concurso público tem como
base a divulgação do edital
de inscrições feitas entre
fevereiro e março de 2020,
que foi suspenso em 30 de
março daquele exercício
em função do novo coronavírus”, explicou a secretária de Administração,
Kelly Cristina Camilotti
Cavalheiro.
Entre os cargos abertos
para concorrência estão
coordenador pedagógico,
farmacêutico, fiscal tributário, procurador municipal, professor de educação
básica II, professor de educação especial, administrador de centro de educação infantil, inspetor de
alunos, terapeuta ocupacional, cozinheiro/merendeiro, escriturário, monitor de informática, auxiliar
de serviços operacionais,
coletor de lixo, sepultador
e salva vidas. Os salários
variam de R$ 1.120,65 a
R$ 4.624,51.
Abaixo, relação dos cargos, horários e locais da

Prova Objetiva
EMPREGO / INFORMAÇÃO
• Professor de Educação
Especial
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 07:30 horas
LOCAL: EMEF “Profª Marcia Helena Martini
Falsete Risola”
ENDEREÇO: Rua Doutor Walter Fernandes de
Oliveira Junior, nº 200,
Jardim Chaparral - Mogi
Guaçu/SP.
• Cozinheiro/Merendeiro
(Exclusivo para Chácara Alvorada)
• Cozinheiro/Merendeiro
(Exclusivo para Martinho Prado)
• Terapeuta Ocupacional
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 07:30 horas
LOCAL: EMEF “Profª
Anira Franco de Campos”
ENDEREÇO: Rua Eduardo Marchiori, nº 70,
Jardim Esplanada - Mogi
Guaçu/SP.
•Administrador de Centro de Educação Infantil
• Fiscal Tributário
• Sepultador
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 07:30 horas
LOCAL: EMEF Prefeito
Waldomiro Calmazini
ENDEREÇO:
Rua

Francisca Alves Pereira, nº
390, Jardim Almira - Mogi
Guaçu/SP.
• Escriturário (da letra
A ao E)
• Monitor de Informática
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 07:30 horas
LOCAL: Escola Professor Cid Chiarelli - FEG
ENDEREÇO:
Rua
Hugo Panciera, nº 386,
Imóvel Pedregulhal - Mogi
Guaçu/SP.
• Escriturário (da letra F
ao Z)
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 07:30 horas
LOCAL:
Faculdade
Municipal Professor Franco Montoro
ENDEREÇO: Rua dos
Estudantes, s/nº, Cachoeira de Cima - Mogi Guaçu/
SP.
EMPREGO / INFORMAÇÃO
• Auxiliar de Serviços
Operacionais (Exclusivo
para Martinho Prado)
• Coletor de Lixo
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 13:30 horas
LOCAL: EMEF “Profª Marcia Helena Martini
Falsete Risola”
ENDEREÇO: Rua Doutor Walter Fernandes de
Oliveira Junior, nº 200,
Jardim Chaparral - Mogi
Guaçu/SP.
• Auxiliar de Serviços

Operacionais (Exclusivo
para Zona Urbana)
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 13:30 horas
LOCAL: EMEF “Profª
Anira Franco de Campos”
ENDEREÇO: Rua Eduardo Marchiori, nº 70,
Jardim Esplanada - Mogi
Guaçu/SP.
Coordenador Pedagógico
• Procurador Municipal
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 13:30 horas
LOCAL: EMEF Prefeito
Waldomiro Calmazini
ENDEREÇO:
Rua
Francisca Alves Pereira, nº
390, Jardim Almira - Mogi
Guaçu/SP.
• Farmacêutico
• Professor de Educação
Básica II (Especialidade
em Artes, em geral)
• Salva Vidas
• Inspetor de Alunos
(da letra A ao E)
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 13:30 horas
LOCAL: Escola Professor Cid Chiarelli - FEG
ENDEREÇO:
Rua
Hugo Panciera, nº 386,
Imóvel Pedregulhal - Mogi
Guaçu/SP.
• Inspetor de Alunos
(da letra F ao Z)
DIA: 12 de setembro de
2021 (domingo)
FECHAMENTO DOS
PORTÕES: 13:30 horas
LOCAL:
Faculdade

Municipal Professor Franco Montoro
ENDEREÇO: Rua dos
Estudantes, s/nº, Cachoeira de Cima - Mogi Guaçu/
SP.
Orientações
1) Os candidatos convocados devem comparecer com antecedência
de uma hora ao local da
prova, munidos de caneta
esferográfica azul ou preta
ponta grossa, bem como,
do documento de identidade.
2) Os portões serão fechados no primeiro período às 7h30 e no segundo
período às 13h30 e não
será permitida a entrada de candidatos após o
fechamento dos portões,
seja qual for o motivo alegado.
3) Conferir atentamente o dia, horário e local da
prova objetiva. Não será
permitida a entrada na
sala de prova, o candidato que não estiver na lista
afixada ao lado da porta da
sala no dia da prova, nas
respectivas escolas.
4) Na chegada ao local de provas o candidato
deve comparecer obrigatoriamente usando máscara
e também portando máscaras reservas, de modo a
realizar a troca a cada duas
horas.
5) Para acesso ao local
de aplicação, o candidato
será submetido à verificação da temperatura corporal. Caso a temperatura
aferida for superior a 37,5°,

uma segunda aferição será
realizada. Se a temperatura acima de 37,5° for confirmada, o candidato não
poderá realizar a prova e
será eliminado do processo.
6) O distanciamento
mínimo exigido na legislação deve ser mantido nos
corredores, sala de espera
e sala de prova.
7) Todos os procedimentos definidos deverão
ser executados para evitar
o contato indevido entre
os candidatos e equipe de
aplicação. O candidato
deve seguir todas as orientações de segurança definidas pela equipe de aplicação de provas referente
a entrada e circulação no
ambiente de provas.
8) É recomendado que
os candidatos que possuam cabelos longos mantenham-nos presos durante
todo o período de provas
e enquanto estiverem no
local de provas.
9) Serão disponibilizados frascos de álcool em
gel ou líquido em todas as
salas de aplicações e nos
locais de circulação. Também serão disponibilizados sabão líquido e papel
toalha nos banheiros.
10) No ambiente de
aplicação de provas, o candidato deverá permanecer
o tempo todo de máscara;
manter o distanciamento
mínimo na fila para acesso à sala de espera; atender todas as orientações
da equipe de aplicação de
provas.

Cultura abre Chamada Pública para aplicação de recursos da
Lei Aldir Blanc
drigo Peguin, o objetivo é
utilizar o recurso no valor atualizado aproximado de R$ 1.065.000,00
para auxiliar os profissionais da área cultural
que foram afetados pela
pandemia da Covid-19.
“Temos até o dia 31 de
outubro para empenhar
a verba”, explica.
Peguin explica que,
em Mogi Guaçu, a verba será aplicada de formas específicas, sendo
a Chamada Pública nº
04/2021 de Credenciamento de Pareceristas
Culturais para avaliação
dos projetos enviados
por proponentes. Serão
nove pareceristas contratados para analisarem
De Mogi Guaçu
de junho de 2020. Infor- e pontuarem os projemações completas po- tos e as candidaturas ao
A partir do próximo dem ser obtidas no link auxílio emergencial. O
sábado, dia 4 de setem- http://portalsnc.cultura. cadastro será realizado
bro, a Secretaria Mu- gov.br/auxiliocultura. As e mais informações ponicipal de Cultura terá inscrições para os Pare- dem ser obtidas pelo link
inscrições abertas para ceristas Culturais se en- http://bit.ly/pareceriscandidaturas ao auxílio cerram no dia 20 de se- tasguacu.
A Chamada Pública
emergencial destinado tembro, enquanto para
para o setor cultural de os demais o prazo vai até nº 05/2021 é de auxílio a
Espaços Culturais que tiMogi Guaçu por meio o dia 30 de setembro.
de editais de aplicação
De acordo com o as- veram suas atividades inda Lei Aldir Blanc, a Lei sessor da Secretaria Mu- terrompidas por conta da
Federal nº 14.017, de 29 nicipal de Cultura, Ro- pandemia, tendo como

objeto o cadastramento
de espaços artísticos e
culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas,
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram seu
trabalho
prejudicado
por força das medidas de
isolamento social. Neste
caso, a adesão deve ser
feita pelo link https://
bit.ly/guaçuespacos21.
“O valor total disponível
para execução deste edital será de R$ 250 mil.
O subsídio mensal terá
duração de três meses e
será de, no mínimo, R$ 3
mil e, no máximo, R$ 10
mil”, diz o assessor.
Já a Chamada Pública
nº 06/2021 será de Fomento de Projetos Culturais, com inscrições
pelo endereço http://
bit.ly/guacufomento e o
propósito de seleção de
projetos culturais a serem desenvolvidos por
artistas, coletivos de artistas, agentes culturais
ou por pessoas físicas e
jurídicas que contribuam
com a produção artística, a difusão, o fomen-

to, a fruição, a reflexão
e a profissionalização da
arte e da cultura.
“Para os artistas que
estimulam a multiplicidade e a diversidade de
tendências e linguagens
em suas variadas modalidades de manifestações
artísticas e culturais de
pessoas físicas e jurídicas de natureza cultural,
valor total disponibilizado será de R$ 610,5 mil,
distribuídos em quatro
categorias”, conta.
As divisões de Fomento Cultural são: Categoria 1, para 82 fomentos
de R$ 2.500; Categoria
2, para 40 fomentos de
R$ 5.000; Categoria 3,
para cinco prêmios de
R$ 20 mil; e Categoria 4,
para 211 prêmios de R$
500 como contrapartida
pela participação de cada
artista na programação
do projeto Sarau dos Artistas (SADA), por meio
do envio de um registro audiovisual de sua
apresentação, conforme
o especificado no edital
no link http://bit.ly/sadasarau.
“A participação no

Sarau dos Artistas Virtual terá como contrapartida, além da própria
veiculação do material
audiovisual, o pagamento de cachê colocado único de R$ 500,00 para
cada integrante que,
comprovadamente, fizer parte da produção do
audiovisual que for efetivamente veiculada pela
Secretaria Municipal de
Cultura. O valor total disponibilizado para o pagamento de cachês para
a participação no SADA
será de R$ 105,5 mil,
contemplando até 211 artistas”, esclareceu.
Por último, a Chamada Pública nº 07/2021,
de
Reconhecimento
de Trajetória Cultural,
será destinada à seleção
e premiação de até 80
agentes culturais, sendo
eles coletivos, pessoas
físicas ou jurídicas, com
ou sem fins lucrativos,
que tenham prestado relevante contribuição ao
desenvolvimento artístico ou cultural de Mogi
Guaçu. A inscrição deve
ser feita no http://bit.ly/
premioguacu.

Prefeito apresenta à Câmara novos secretários de
Saúde e de Educação
De Mogi Guaçu

recepcionados pelo presidente da Casa, Guilherme
O prefeito Rodrigo de Sousa Campos, o GuilFalsetti esteve na Câmara herme da Farmácia, e
Municipal na tarde de- pelos vereadores Natalista quarta-feira, 1º de no Tony Silva, Judite de
setembro, com os no- Oliveira, Liliane Helena
vos secretários de Saúde Barbosa Chiarelli (Lili
e de Educação, Gildo Chiarelli), Amaraí de OlMartinho de Araújo e iveira Gomes (Pezão),
Paulo Alexandre Paliari, Adriano Luciano Rorespectivamente,
para drigues (Adriano Batatuma apresentação aos inha), Jéferson Luís da
vereadores. Eles foram Silva, Luciano Firmino

Vieira (Luciano da Saúde)
e Luís Zanco Neto.
O bate-papo ocorreu
no plenário do Legislativo
e, mais uma vez, o prefeito
destacou a importância
do diálogo permanente
entre os poderes. “Estou
aqui para mostrar parceria e dizer que a opinião
dos vereadores é importante. Sempre de forma
transparente para governarmos juntos”, comen-

tou.
O chefe do Executivo apresentou os novos
secretários e eles puderam falar sobre seus
currículos e ressaltaram
os desafios que têm pela
frente. “Só o trabalho deles irá comprovar se a escolha foi acertada ou não.
A escolha do Gildo e do
Paulo foi técnica, porque
eles têm conhecimento
nas áreas em que atuam

há anos”, ressaltou o prefeito.
Gildo de Araújo é enfermeiro e acumula em
seu currículo 30 anos de
experiência na área, com
docência em cursos de
graduação e pós-graduação e, até a última semana, no cargo de superintendente do Hospital
Municipal Dr. Tabajara
Ramos. Paulo Paliari
é graduado em letras e

pedagogia, pós-graduado
em psicopedagogia institucional com experiência
em gestão na Secretaria
de Educação.
Os vereadores parabenizaram o prefeito
pela iniciativa de levar os
secretários até a Câmara
e deram algumas sugestões, como a retomada
da Ronda Escolar e dos
atendimentos nas unidades de saúde.
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Pedreira tem seu primeiro caso da variante Delta
confirmado pelo Governo do Estado

De Pedreira

na terça-feira, 31 de
agosto, os primeiros casos da variante Delta da
COVID-19 em cidades
da região, sendo 57 em
14 municípios, incluindo registros divulgados
anteriormente por Itapira, Mogi Mirim e Valinhos.
O levantamento da
Secretaria Estadual da
Saúde mostra 1 caso da
doença em Pedreira, um
O Governo do Estado jovem de 16 anos que já
de São Paulo confirmou encontra-se de alta do

isolamento, não necessitou de internação e foi
devidamente monitorado pelo Departamento
de Vigilância Epidemiológica.
Estudos
apontam
que a variante é muito mais transmissível e
tem maior probabilidade de invadir o sistema
imunológico,
responsável pelas defesas do
organismo. Segundo o
Governo de São Paulo,
o Estado tem 764 ca-

sos da Delta no total e a
identificação ocorre via
sequenciamento genético. A forma de enfrentamento à nova mutação é
manter os protocolos de
segurança e acelerar a
vacinação.
Estas são as cidades
da Região Metropolitana de Campinas com
casos de variante Delta:
Pedreira – 1; Campinas
– 8; Holambra – 1; Hortolândia – 6; Itapira – 1;
Jaguariúna – 19; Mogi

Guaçu – 7; Mogi Mirim
– 3; Monte Mor – 3;
Serra Negra – 1; Socorro – 3; Sumaré – 1; Valinhos – 1 e Vinhedo – 1.
A Secretaria de Saúde de Pedreira reforça a
necessidade do uso correto de máscara, higienização adequada das
mãos com água, sabão
e álcool em gel, distanciamento físico mínimo
de um metro entre as
pessoas, além de evitar
aglomerações.

Prefeito confirma pavimentação de Estrada São
Bento em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A sujeira e o desconforto causado pela poeira
e pela lama estão com os
dias contados na Estrada São Bento, em Artur
Nogueira. Após inúmeros
pedidos e longa espera da
população, o prefeito Lucas Sia (PSD) confirmou,
nesta terça-feira (31), a
pavimentação asfáltica da
via.
O anúncio foi feito após
visita do deputado estadual Barros Munhoz (PSB),
que intermediou que o
acordo entre a Artesp,
Departamento de Estradas e Rodagem (DER),
concessionária Rota das
Bandeiras e a Prefeitura
nogueirense se cumprisse,
sendo este a aplicação de
massa asfáltica.
As boas novas foram
apresentadas durante reunião realizada nesta tarde
no Gabinete Municipal,
que contou com a presença dos representantes

da Rota das Bandeiras
Estefam, Francisco e do
engenheiro Sílvio Godoy,
do diretor do DER-Campinas Cleiton Luiz de Souza,
do deputado Barros Munhoz e de seus assessores,
do vice-prefeito Davi
Fernandes (PSDB), do
secretário de Planejamento Fernando Arrivabene,
do secretário de Cultura
Renato Carlini, do presidente da Câmara José Pedro Paes (PSD), e do vereador Adalberto Di Lábio
(PSD).
Para o prefeito Lucas
Sia (PSD), o asfalto da via
é mais um compromisso
do governo que está sendo cumprido, e que trará
ainda mais qualidade de
vida aos moradores da
comunidade São Bento.
“Essa pavimentação é uma
reivindicação antiga dos
moradores dessa região,
que sonham em ver a via
totalmente asfaltada, garantindo mais conforto e
segurança para quem tran-

sita diariamente por essa
via, acabando de vez com
os transtornos causados,
sobretudo no período das
chuvas”, destacou.
Segundo o secretário de
Planejamento Fernando
Arrivabene, a Estrada São
Bento passa pela Delegacia de Polícia do município
e segue por diversas propriedades rurais. “A pavimentação abrangerá cerca
de 6 quilômetros de estrada (ATN 142 e ATN 050),
e beneficiará centenas de
moradores da região, além
de pessoas que trafegam
pelo local diariamente”,
pontua.
O secretário de Cultura Renato Carlini destaca a importância da obra
para o município. “O asfalto é investimento em
infraestrutura, que promoverá ainda mais desenvolvimento para Artur
Nogueira. A pavimentação
favorecerá o agroturismo,
turismo histórico e ainda o
turismo de eventos – bas-

tante prejudicado durante
a pandemia”, disse.
O acordo previsto em
lei na época do ex-prefeito
Celso Capato (PSD) autorizou a doação de área de
terreno em favor do DER
para a construção do Trevo de Retorno entre Artur
Nogueira e Engenheiro
Coelho, no ano de 2016.
Em contrapartida, seria
feito o asfaltamento de
duas ATNs no bairro São
Bento.
O presidente da Câmara
Municipal, Zé Pedro Paes
(PSD), agradece aqueles
que estiveram empenhados para que a confirmação da pavimentação da
via fosse anunciada. “Hoje
participei de uma reunião
histórica para o município.
Artur Nogueira, mais uma
vez, será beneficiada com
melhorias de infraestrutura. Seguiremos unidos
para que nossa amada cidade receba muitas outras
conquistas como essa”, enfatizou.

Legenda: Promessa de campanha beneficiará centenas
de moradores e pessoas que utilizam a via
Em 2016, foi dado in- Adalberto Di Lábio (PSD)
ício à obra com a colo- também comemora a
cação de pedras em um conquista. “Com a pavipequeno trecho de 200 mentação asfáltica, não
metros, porém acabou só o trânsito ganha mais
sendo paralisada por conta fluidez, como traz grandes
do período chuvoso. Já no benefícios para os moraano de 2017, não foi real- dores do bairro, colocanizada a continuação das do um fim na poeira que
obras, sendo interrompida pode inclusive provocar
problemas respiratórios”,
por completo.
Por isso, o vereador ressaltou.

Prefeitura de Jaguariúna conclui recapeamento
em parte da Rua Maranhão
De Jagauriúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, concluiu o trabalho de recapeamento em parte da
rua Maranhão e agora a
Secretaria de Mobilidade

Urbana realiza a sinalização horizontal no local.
Ao todo, mais de 6.000
metros quadrados foram
recapeados.
O trabalho de recape
foi realizado no trecho
compreendido entre a
Rua José Alves Guedes
e o número 260 da Rua

Pedro Silveira Martins.
A obra foi feita por meio
de convênio estadual firmado com a Secretaria
de Desenvolvimento Regional.
Segundo a secretária
de Obras e Serviços de
Jaguariúna,
Fernanda
Santana, os trabalhos

foram realizados de 23 a
26 de agosto e exigiram a
interdição dos trechos em
obras.
A obra é uma realização das secretarias de
Governo, Planejamento
Urbano, Obras e Serviços
e Mobilidade Urbana de
Jaguariúna.

Sessão Solene em Pedreira homenageou os atiradores
dos Tiros de Guerra do Estado de São Paulo
De Pedreira

enagem aos atiradores
dos Tiros de Guerra do
O deputado estadual Estado de São Paulo, que
Tenente Coimbra através se destacaram durante o
de sua equipe, esteve ano de 2020.
promovendo na segunSegundo informou o
da-feira, 30 de agosto, deputado Tenente Coimnas dependências da bra, foram homenageaAssociação Comercial e dos atiradores dos Tiros
Empresarial de Pedreira, de Guerra de Pedreira,
Sessão Solene em hom- Amparo, Bragança Pau-

lista, Itatiba, Mogi Guaçu
e Mogi Mirim. “A Medalha Mérito Tiro de Guerra é entregue pelo nosso
Gabinete na Assembleia
Legislativa e a Academia
de História Militar Terrestre do Brasil de São
Paulo, nos termos da
Portaria nº 003 de 18
de novembro de 2019”,

ressaltou o deputado Tenente Coimbra.
A Sessão Solene foi
presidida pelo deputado
estadual Tenente Coimbra, contando com a
participação do representante do Poder Executivo, secretário de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente Luciano

Dalto Godoi, vereador
Jedson Panegassi, presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Pedreira Ângelo
Cranchi, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-093 de Pedreira,
Subtenente Luis Antonio
Benites Ajala.
Ao final da Sessão

Solene, o comerciante
pedreirense e grande incentivador para a instalação do Tiro de Guerra
em Pedreira, Walfrids
Poloni, foi homenageado
com a medalha “Mérito
Tiro de Guerra”, emocionando a todos os presentes na presentes na
solenidade.

Adolescentes comemoram vacinação contra a
Covid em Jaguariúna
De Jaguariúna

a garotada fazia questão de
demonstrar felicidade e até
Adolescentes de 15 a 17 emoção por poderem enanos não se incomodaram fim começar a se proteger
em aguardar na fila para re- contra o coronavírus.
ceberem a primeira dose da
O estudante Raphael
vacina contra a Covid-19 na Eça, de 16 anos, não escontarde desta segunda-feira, dia a felicidade ao acabar
no Parque Santa Maria, em de ser imunizado. “Eu esJaguariúna. Ao contrário: tava esperando pra caram-

ba esse momento. Ficava
no meu quarto contando
os dias”, disse. “Agora é só
esperar a segunda dose pra
poder voltar pra escola e
rever meus amigos”, contou.
Júlia Flausino da Silva, de 15 anos, moradora
do Jardim Sônia, também

comemorou o recebimento
da primeira dose. “É muito
bom pra gente ficar imunizada logo”, disse. Cláudia
da Silva, mãe de Júlia, disse
que a vacinação para a filha chegou até mais rápido
do que ela esperava. “Meu
outro filho, de 18 anos, já
foi vacinado, e eu não es-

perava que a Júlia já fosse
vacinada agora. A gente fica
feliz, queremos voltar logo
ao normal”, concluiu.
Beatriz Maiara de Oliveira, de 17 anos, disse que
esperava muito pelo momento da vacinação. “Eu
não sabia se ia conseguir
tomar ou não a vacina. E

agora estou muito emocionada e feliz de poder
ter essa oportunidade que
muita gente sonhou ter”,
afirmou.
A vacinação contra a
Covid-19 em Jaguariúna é
realizada de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h, no
Parque Santa Maria.
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Empresa vai investir R$ 15 milhões em unidade
mogimiriana
De Mogi Mirim
Mais uma empresa vai
se instalar, em breve, em
Mogi Mirim! A Cimentolândia confirmou na
última quarta-feira (1)
que adquiriu uma área
de 24.000 m² à margem
da Rodovia SP-340 para
a construção de uma
unidade na cidade.
A empresa, que iniciou suas atividades
1989, hoje é referência
no mercado da Construção Civil, na produção e distribuição de
cimento e aço. Atualmente, a Cimentolândia
está presente em três es-

tados brasileiros – São
Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais – e já conta com 11 unidades de
negócio e emprega cerca
de 400 funcionários.
A unidade mogimiriana será a 12ª estrutura da Cimentolândia.
O projeto para o início
das obras está em fase
final de aprovação pela
Prefeitura e, assim, que
liberada, a obra será iniciada imediatamente.
Segundo o proprietário da empresa, Mauro César Dantas, inicialmente será construído
um barracão de aproximadamente 4.500 m²

que será a sede da Cimentolândia.
Posteriormente, a intenção é
expandir o investimento. “Vamos começar investindo aproximadamente R$ 15 milhões
entre terreno e estrutura
física da Cimentolândia.
Depois, a ideia é ingressar com um novo projeto na Prefeitura para a
construção de barracões
industriais que poderão
ser locados por outros
empresários que queiram se instalar e investir
em Mogi Mirim, assim
como nós”, ressaltou.
Segundo
o
empresário, a escolha de

Mogi Mirim para sediar
uma nova unidade da
Cimentolândia teve uma
motivação estratégica.
“A localização é muito boa. Para a logística
necessária para uma
empresa como a Cimentolândia, este item
é essencial. Além disso,
recebi toda assessoria
técnica da Secretaria de
Obras e também o apoio do Prefeito Paulo Silva para encontrar uma
área adequada e viável
para a implantação da
Em um primeiro moempresa, o que me deu
segurança para o in- mento, a nova empresa
vestimento”, comentou deverá gerar para Mogi
Mirim, de 35 a 40 emMauro.

pregos diretos. A previsão para o início das
operações gira em torno
de um ano e meio.

Três obras representam a cidade na Olimpíada de Língua
Portuguesa
De Mogi Mirim

docentes e estudantes do
5º ano do Ensino FunMogi Mirim definiu damental à 3ª série do
nesta semana os tra- Ensino Médio de escolas
balhos que se destacar- públicas de todo o Brasil.
am na etapa municipal
O concurso, em sua 7ª
da Olimpíada de Língua edição, é uma iniciativa
Portuguesa. Promovido do Itaú Social, com coorpelo site escrevendoofu- denação técnica do CENturo.org.br, o concurso PEC. A Secretaria Municreconhece o trabalho de ipal de Educação recebeu

15 textos, que foram expostos à Comissão Julgadora Municipal. São três
gêneros diferentes: Poema, Memórias Literárias
e Crônica.
O trabalho é desenvolvido por estudantes
em conjunto com seus
professores, sendo estes
responsáveis pela elab-

oração de um relato de
prática. É este material, que oferece detalhes
da produção, o principal alvo de análise para
a Olímpiada. Ou seja,
em 2021, o foco do concurso está maior no docente que nos alunos,
que são parceiros neste
projeto. Após avaliação,

foram selecionados os
seguintes trabalhos.
No gênero “Poema”,
a professora Larissa Silveira Cintra Teodoro,
da EMEB Professor
Geraldo Alves Pinheiro.
No gênero “Memórias
Literárias”, a professora Caroline do Carmo
Leite, da EE Professor

Valério Strang. E no
gênero “Crônica” o trabalho do professor Pedro
Alves dos Reis Junior, da
EMEB Francisco Piccolomini. As obras agora
seguem para a etapa estadual e, posteriormente,
as selecionadas disputarão o concurso em
nível nacional.

Conhecidos os semifinalistas de Mogi Mirim do
EPTV na Escola
De Mogi Mirim

máximo, dois textos para
a comissão avaliadora. Ao
Cinco alunos foram final, 21 redações foram
selecionados para a próx- inscritas.
ima fase do tradicional
Os trabalhos foram
concurso EPTV na Esco- analisados e cinco deles
la. Na edição 2021, a or- foram escolhidos como
ganização propôs o tema: semifinalistas. Paula Ga“Pandemia da Intolerân- briela Andrade Santos, da
cia”. O projeto funciona EMEB Professor Humcomo um concurso de berto Brasi e orientada
redação entre todos os pela professora Bianca
alunos do último ano do Gomes de Andrade, repensino fundamental.
resenta a rede municipal.
Mogi Mirim integra a
Das escolas estaduais,
área de cobertura da EPTV duas redações selecionaCampinas e estudantes das: Bruna Micaelle de
das redes municipal, es- Souza Caleffi, da EE São
tadual e particular podem Judas Tadeu (orientada
participar. No total, foram pela professora Lucinéia
587 alunos, das 13 escolas Cristina Furigo Pereira
que se envolveram na at- Lima) e Danielle Pinheiro,
ual edição. Cada unidade, da EE Professor Antônio
porém, poderia enviar, no Peres Marques (orientada

pela professora Danielle
Ribeiro Soares).
Já da rede particular,
duas redações foram escolhidas. Ana Clara Aló
de Moraes, do Colégio
Objetivo (orientada pela
professora Maria Júlia
França) e Ana Beatriz de
Paiva, do Instituto Educacional Imaculada Conceição (orientada pela
professora
Bernadete
Quaglio).
O envio das redações
selecionadas foi efetuado
pela Secretaria Municipal
de Educação nesta semana. Pelo cronograma
da EPTV, no dia 19 de
outubro será feita a divulgação da lista com os
nomes dos 10 finalistas da
edição 2021 do concurso.

Iniciados os
preparativos para a
Semana da Mobilidade
De Mogi Mirim
A administração municipal já começou a se
preparar para um amplo debate sobre políticas públicas voltadas à
pessoa com deficiência,
como acessibilidade e
mobilidade urbana.
As discussões vão
ocorrer durante a programação do evento

“Nós Somos Mobilidade:
Semana da Inclusão e
do Trânsito” que acontecerá entre os dias 20 a
24 de setembro.
A iniciativa é resultado de parceria firmada
entre as secretarias de
Mobilidade Urbana e
de Cultura e Turismo, a
fim de viabilizar a participação da população,
abrangendo os mais dif-

erentes segmentos da
sociedade no debate sobre a inclusão da pessoa
com deficiência e a prevenção aos acidentes de
trânsito.
Durante toda a semana de inclusão, a
programação
contará
com palestras, oficinas,
exposição
fotográfica
e outras atividades culturais.
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Secretário de Esportes de Pedreira participa de
reunião da Associação Desportiva Regional
De Pedreira
Secretários e diretores
esportivos de várias cidades da região estiveram
reunidos no último dia
26 de agosto, na cidade
de Lindóia, para discutir
e definir o início das competições regionais.
Segundo informou o
secretário de Esportes de

Pedreira, Valdir Carlos
Volpato, todos os dirigentes estão ansiosos para o
retorno das competições.
“Com a pandemia do Coronavírus tudo foi suspenso, nenhuma competição aconteceu durante
o segundo semestre de
2020 e até este mês de
agosto de 2021, em breve teremos boas notícias

aos esportistas de toda a
região”, destacou o secretário Patão.
Na ocasião Valdir Carlos Volpato recebeu do
vice-presidente da ADR,
Antônio Henrique, e dos
funcionários do SESC,
Fabiano e Cristina Moraes, adesivos que serão
colocados nas Academias
ao Ar Livre de Pedrei-

ra, e com o QR Code os
usuários terão acesso a
um professor online que
passará os exercícios a
serem praticados. “Todos poderão usar a nova
tecnologia disponibilizada através de parceria
firmada entre as cidades
do Circuito das Águas e
o SESC de Campinas”,
completou Patão.

Câmara Temática de Esporte da RMC esteve
reunida em Indaiatuba
De Pedreira
A cidade de Indaiatuba
sediou no último dia 27
de agosto, a Reunião Ordinária da Câmara Temática de Esporte da Região
Metropolitana de Campinas, contando com a
presença dos secretários

e diretores municipais.
Segundo informou o
secretário de Esportes e
Lazer Valdir Carlos Volpato, durante o encontro
os dirigentes esportivos
estiveram discutindo a
elaboração de um projeto que visa à viabilização
de verbas do Governo do

Estado para a compra de
veículos e material esportivo para as vinte secretarias municipais de
esportes para o ano de
2022. “Estamos empenhados em apresentar
o mais rápido possível a
viabilização dos convênios com o Governo do

Estado para a compra de
veículos que atenderão os
esportistas em competições regionais, além dos
materiais esportivos que
serão instalados nas quadras e campos de futebol
e demais modalidades esportivas”, concluiu o secretário Patão.

Mariana Santos é campeã de Três Tambores do
Rancho Bougainville
De Pedreira
Durante os dias 27 e 28
de agosto, foi disputada
na cidade de Amparo, a
Prova de Três Tambores
do Racho Bougainville,
reunindo competidoras
de toda a região em várias
categorias.
A atleta pedreiren-

se Mariana Santos conquistou o 1º lugar da categoria Feminina Ouro,
montando o Cavalo Fantastic e obtendo o tempo
de 16.816. “Agradeço a
Deus por me capacitar a
vitória de hoje, aos meus
treinadores
Fernando
Oliveira e Ariela Caravitta muito obrigado, além

é claro dos agradecimentos aos nossos apoiadores Camisaria Brousse e
Rede FarTriunfo”, destacou Mariana Santos.
Outra atleta de Pedreira, Heloisa Helena, também esteve disputando
a Prova no Rancho Bougainville, e na categoria
Incentivo ficou com a 5ª

colocação. “Em nome da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer queremos parabenizar nossas
atletas dos Três Tambores pelos excelentes
resultados na cidade de
Amparo”, completou o
secretário de Esportes e
Lazer Valdir Carlos Volpato.

Senac Mogi Guaçu oferece 54 bolsas de estudos
para o curso Programa de Educação para o Trabalho
Da Redação
O curso Programa
Educação para o Trabalho - novas articulações
do Senac Mogi Guaçu é
indicado para jovens que
estejam cursando o Ensino Fundamental 2, tenham entre 14 e 21 anos,
estejam em situação de
vulnerabilidade social e
busquem uma oportunidade para iniciar uma
profissão e entrar no
mundo do trabalho. No
momento, são ofertadas
três turmas com 54 vagas
gratuitas. É importante
reforçar que as pessoas

que tenham interesse em
concorrer a uma dessas
bolsas devem fazer a inscrição 20 dias antes do
início do curso no site.
Durante o curso,
os jovens entenderão
o funcionamento das
empresas, conhecerão
diferentes
carreiras,
compreenderão o empreendedorismo e o trabalho em equipe; usarão
tecnologias comuns ao
dia a dia profissional e
aprenderão sobre os direitos e deveres do trabalhador. “No cenário de
pós-pandemia é preciso
que os jovens identifi-

quem as oportunidades
de trabalho e entendam
os novos modelos de trabalho, sejam eles remoto, híbrido ou presencial.
É um desafio mostrar
que mesmo trabalhando
a distância esse jovem
pertence àquela organização e precisa atuar de
acordo com políticas organizacionais da empresa”, pontua Toni Michel
Guimarães, docente do
Senac Mogi Guaçu.
O Programa Educação
para o Trabalho - novas
articulações foi pensado
para auxiliar o jovem a
se preparar para entrar

no mercado de trabalho
e a fazer conexões sociais
e profissionais, aumentando suas chances de
encontrar uma profissão
e conquistar um emprego. “O curso prioriza a
vivência, o contato com
profissionais de diferentes áreas e ao direcionamento de carreiras. É
uma oportunidade para
o jovem mostrar que
mesmo sem ter experiência profissional prévia
ele está se qualificando”,
finaliza Toni.

O Senac São Paulo tem o compromisso
com o desenvolvimento
de pessoas, por meio de
ações educacionais que
estimulem o exercício
da cidadania e a atuação
profissional transformadora e empreendedora,
de forma a contribuir
para o bem-estar da sociedade. Dessa forma,
o Programa Senac de
Gratuidade é um dos
principais programas da
instituição para reforçar
a sua responsabilidade
social.
Programa Senac de
Para se candidatar a
Gratuidade
uma vaga gratuita, o in-

teressado deve ter renda
familiar per capita de até
dois salários-mínimos
federais. As inscrições
podem ser realizadas no
site do Senac (http://sp.
senac.br/bolsas-de-estudo) e as vagas podem
ser solicitadas a partir de
20 dias antes da data de
início do curso e as inscrições podem ser feitas
pelos candidatos diretamente no site do Senac
conforme disponibilidade de bolsas. As vagas
poderão ser encerradas
antes desse prazo, caso
se atinja a relação de cinco candidatos por vaga.

Esporte faz lançamento do Programa RecuperAção
que atenderá pacientes com sequelas da Covid-19
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer realizou
na manhã desta quartafeira, dia 1º de setembro, o
lançamento do Programa
RecuperAção Superando
a Covid-19, projeto desenvolvido em parceria com a
Secretaria de Saúde, para
atendimento das pessoas
que ficaram com alguma
sequela da doença. O objetivo é reabilitar a capacidade física, muscular, respiratória e psicológica dos
pacientes.
O prefeito Rodrigo Falsetti, os secretários municipais Alair Alves Junior
(Relações Institucionais),
Paulo Henrique da Silva
Gomes (Segurança Pública) e os vereadores Judite
Reis, Lili Chiarelli, Nata-

lino Tony Silva e Luciano
Firmino Vieira, o Luciano
da Saúde, compareceram
ao evento.
O secretário de Esporte
e Lazer, Raphael de Godoy
Locatelli, comentou que o
lançamento do programa
foi escolhido para esta
data, 1º de setembro, porque também se comemora
o Dia Nacional do Profissional de Educação Física. “Hoje é um dia muito
especial, porque nós,
educadores físicos, contribuímos para o desenvolvimento da sociedade e com
a construção da qualidade
de vida por meio da saúde
e educação. Aproveito este
momento, para parabenizar todos os profissionais
da área”, diz ele.
Para o prefeito Rodrigo
Falsetti, também gradu-

ado em educação física,
o esporte tem o poder de
transformar a vida das
pessoas. “O esporte faz
parte da minha vida, porque mais do que formar
campeões, forma pessoas campeãs na vida”,
comentou. “Parabenizo
a iniciativa deste projeto
que vem de encontro com
o momento em que estamos aos poucos vencendo, que é a pandemia da
Covid-19”.
RecuperAção
O coordenador do
programa RecuperAção
Superando a Covid-19,
Rafael Cipolli, destacou a
importância da reabilitação do paciente, que deve
ser realizada com precaução e acompanhamento
de profissionais capacita-

dos.
“O pulmão é um dos
principais órgãos danificados, mas o indivíduo
também tem perda de
massa muscular, de força, de coordenação e da
sua capacidade cardiorrespiratória, entre outras
dificuldades. É muito comum a ocorrência de falta
de ar ao mínimo esforço
realizado, bem como a dificuldade de manter suas
habilidades motoras”, fala
o coordenador.
As atividades físicas serão realizadas duas vezes
por semana com o tempo
de até 40 minutos. “Elas
acontecerão nos centros
esportivos do município e
serão supervisionadas por
profissionais especializados de educação física que
atuam na pasta”.

Triagem
Os pacientes terão
acesso ao projeto a partir
de levantamento de dados
apresentados pelas unidades de saúde e encaminhados para Secretaria de
Esporte e Lazer.
“Nele serão determinadas as atividades específicas, objetivos a serem
atingidos e plano futuro
para alta. Quando receber
alta, os indivíduos deverão ser reencaminhados
novamente às unidades
de saúde e, a partir disso,
serem encaminhados aos
programas de atividade
física”, diz Cipolli.
Para participar do programa as pessoas devem
se enquadrar em alguns
requisitos, como, por
exemplo, ter capacidade

de locomover-se livremente, sem auxílio de muletas, cadeiras de rodas ou
outros dispositivos.
“Também será preciso apresentar diagnóstico
comprovando o contágio
pela Covid-19, carta do
médico liberando para
praticar atividades físicas,
descartando a possibilidade de o indivíduo ainda
poder estar transmitindo
a doença e ser maior de 18
anos”, comentou o coordenador do projeto.
Preenchidos os critérios de inclusão, os interessados devem procurar
a Secretaria de Esporte e
Lazer, localizada na Rua
Cristóvão Colombo, 800,
na Vila Paraíso. Mais informações pelo telefone
(19) 3811.87 90.
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Ação que estende horário
Esporte programa
de atendimento em
retomada de
UBSs de Jaguariúna
modalidades coletivas
é reconhecida pelo
em campos e quadras

De Mogi Guaçu
Nesta sexta-feira, 3
de setembro, às 19h30,
acontecerá a abertura da
exposição “Vícios Vitalícios” do artista Erik Machado com apresentação
de artes plásticas e visu-

ais. A exibição ocorrerá no hall de entrada do
Centro Cultural de Mogi
Guaçu, situado na Avenida dos Trabalhadores,
2651, Jardim Camargo.
A entrada é gratuita e a
mostra poderá ser visitada até o dia 24 de setem-

bro.
Segundo o artista, seu
trabalho tem como metodologia a teoria do oprimido de Paulo Freire e
propostas triangular de
Ana Mae Barbosa. “Procuro sempre me atualizar
baseando em modos de
me adaptar a novos métodos, produzindo murais que fomentem a cultura local”, diz ele.
O assessor da Secretaria Municipal de Cultura,
Rodrigo Peguin, comenta que o Centro Cultural está oferecendo uma
programação inovadora.
“Estamos
priorizando
em nossas exposições
a relação entre a arte, a
tecnologia e as novas linguagens artísticas”.
As visitas seguirão todos os protocolos recomendados no combate a
pandemia da Covid-19.
“Adotamos diversas medidas sanitárias necessárias para garantir uma
visitação segura e adequada ao nosso público”,
explicou o assessor.
Serviço
Exposição: Vícios Vitalícios
Artista: Erik Machado
Período: 3 a 24 de setembro de 2021
Local: Centro Cultural
de Mogi Guaçu
Endereço:
Avenida
dos Trabalhadores, 2651,
Jardim Camargo
Entrada franca

UPA do Jardim Santa
Marta. Casos moderados e graves de Covid-19
serão assistidos pelo
pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.
Serviços Municipais:
os cemitérios permanecerão abertos das 6h às
18h, com plantonistas
para atendimento administrativo. A coleta de
lixo terá atividade normal.
SAMAE e Defesa Civil: equipes de plantão
serão mantidas para
atendimento de emergências. No SAMAE
pelo telefone 0800-102028 e na Defesa Civil
pelo 199.
Esporte e Lazer: os

centros esportivos permanecerão abertos normalmente no sábado e
domingo, dias 4 e 5 de
setembro. Já nos dias 6
e 7, somente os centros
esportivos Carlos Nelson Bueno (Furno), no
Parque Cidade Nova, e
Antonio Campano, no
Jardim Bela Vista, ficarão abertos até às 18h.
Os demais centros esportivos estarão fechados.
Poupatempo: permanecerá fechado na segunda e terça-feira, dias
6 e 7 de setembro para
os atendimentos presenciais. O Poupatempo
disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.

Ministério da Saúde

De Jaguariúna
O Ministério da Saúde reconheceu a ação
da Secretaria Municipal
de Saúde de Jaguariúna
que desde 2018 estendeu para o período noturno o atendimento em
UBSs (unidades básicas
de saúde) do município. No último dia 30 de
agosto, Jaguariúna foi
incluída no Programa
Saúde na Hora (SnH),
do ministério, e agora
passará a contar com
recursos federais para a
manutenção do atendimento noturno.
A prática adotada há
três anos em Jaguariúna também foi destaque
no Prêmio APS Forte,
do ministério, que reconhece as boas iniciativas
na área da atenção primária à saúde.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde,
hoje atuam em horário
estendido as UBSs Florianópolis, 12 de Setembro e Cruzeiro do Sul,
com atendimento público até as 20h, e a UBS
Roseira de Baixo, até as
19h.

O programa Saúde
na Hora foi regulamentado pela Portaria nº
2.147 do ministério, que
já habilitou unidades
básicas de saúde para
funcionarem à noite em
mais de 200 municípios
brasileiros. As cidades
com UBSs habilitadas
recebem recursos do
programa federal para
estender o horário de
atendimento à população. O orçamento destinado à manutenção
das novas habilitações
é de R$ 110,8 milhões
até dezembro de 2022,
segundo o Ministério da
Saúde.
A secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria do
Carmo de Oliveira Pelisão, destaca a importância da ampliação do
atendimento na atenção primária de saúde.
“Essa medida gera mais
possibilidades de acesso
para pacientes que trabalham o dia inteiro e,
ao atender os casos solucionáveis na atenção
primária, diminuímos o
número de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento, dando

espaço na urgência para
situações com perfil de
risco”, avalia a secretária.
Maria do Carmo também destaca outras qualidades da ampliação do
horário de atendimento
nas UBSs. “Ao disponibilizar mais acesso,
as pessoas podem procurar os serviços não
só para tratamentos de
saúde crônicos, mas
para a prevenção de doenças. Isso é ainda mais
consolidado quando colocamos profissionais
depois das 18 horas para
atender essa população
que tem dificuldade de
procurar as unidades
de saúde em horário comercial”, conclui.
UBSs COM HORÁRIO DE ATENDIMENTO ESTENDIDO EM
JAGUARIÚNA:
UBS Florianópolis –
até 20h
UBS 12 de Setembro
– até 20h
UBS Cruzeiro do Sul
– até 20h
UBS Roseira de Baixo
– até 19h

“Noite dos Musicais”
abre as comemorações do
Independência do Brasil: aniversário de jaguariúna
Confira o que abre e o
que fecha neste feriado
De Mogi Guaçu

Em razão do feriado
nacional da Independência do Brasil, não
haverá expediente na
Prefeitura e nas autarquias municipais na
segunda-feira, 6 de setembro, e na terça-feira,
7 de setembro. O atendimento ao público volta
ao normal na quarta-feira, dia 8, a partir das 8h.
Confira como funcionarão os serviços públicos
nos diferentes setores
da administração:
Saúde: urgências e
emergências serão atendidas no PPA (Posto de
Pronto
Atendimento)
do Jardim Novo II, e na

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 040/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 040/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de impressoras e notebooks,
conforme termo de referencia, tendo como detentora da Ata a empresa: GPS TECNOLOGIA E COM.
DE INFOR. EIRELI/EPP - CNPJ n° 33.489.109/0001-93 no valor total de R$ 187.920,00 (cento e
oitenta e sete mil novecentos e vinte reais), GDAI INDUSTRIA & COM. ELETR. EIRELI – CNPJ n°
32.084.616/0001-84 no valor total de R$ 44.410,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais)
e SSTI TECNOLIGIA LTDA – CNPJ n° 05.293.714/0001-59 no valor total de R$ 1.394.400,00 (um
milhão trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Artur Nogueira, 25 de agosto de 2021.
RODRIGO S. DOS S. PORTELLO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 040/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 040/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de impressoras e notebooks, conforme termo de referencia, tendo como detentora da Ata a empresa: GPS TECNOLOGIA E
COM. DE INFOR. EIRELI/EPP - CNPJ n° 33.489.109/0001-93 no valor total de R$ 187.920,00 (cento
e oitenta e sete mil novecentos e vinte reais), GDAI INDUSTRIA & COM. ELETR. EIRELI – CNPJ n°
32.084.616/0001-84 no valor total de R$ 44.410,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais)
e SSTI TECNOLIGIA LTDA – CNPJ n° 05.293.714/0001-59 no valor total de R$ 1.394.400,00 (um
milhão trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Artur Nogueira, 25 de agosto de 2021.
DEBORA DEL BIANCO SACILOTTO - Secretária Municipal de Educação - Autoridade Competente DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

De Jaguariúna
As comemorações do
aniversário de Jaguariúna já vão começar neste
fim de semana, dias 4 e
5, com a apresentação de
musicais no Teatro Municipal Dona Zenaide. O
evento “Noite dos Musicais” será sábado e domingo às 19h e a entrada
é gratuita.
Durante aproximadamente duas horas os
alunos farão mais de 20
apresentações dublando
músicas em inglês. Entre
elas algumas serão exibidas on-line no telão.
Além disso, os musi-

cais também contarão
com a participação dos
professores da Escola
das Artes que farão uma
apresentação especial.
A diversão está garantida tanto para os adultos quanto para as crianças já que serão musicais
como: Frozen, Shrek, A
bela e a fera, Mamma
mia e O fantasma da
ópera.
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ressalta que todas
normas de proteção e
segurança à covid-19 serão cumpridas. Haverá
álcool gel e medição de
temperatura na entrada

do teatro, o uso de máscaras será obrigatório e
para manter o distanciamento social, apenas 120
lugares serão ocupados.
RETIRADA DOS INGRESSOS
Para retirar os ingressos basta ir até a bilheteria do teatro no dia da
apresentação às 18h e
apresentar o CPF.
Só serão entregues
dois convites por pessoa
(maior de 16 anos).
O teatro municipal
Dona Zenaide fica na
rua Alfredo Bueno, 1.151,
Centro.

Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira

CNPJ: 04.841.732/0001-65
CMDCA: 009-2008 - CMAS: 11-002-07-2008/SEADS: 6775-2009 - UPM: 2672 –
CEBAS 070912-2015-81

Editais

03 de Setembro de 2021
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira
CNPJ: 04.841.732/0001-65

CMDCA:
009-2008
- CMAS:
6775-2009
- UPM: 2672
A IEFAN - Instituição
Evangélica
Filadélfia
de 11-002-07-2008/SEADS:
Artur Nogueira,
vem por meio
de
Instituição
Evangélica
Filadélfia
de Artur Nogueira
sua Representante
Legal,
presidente
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Beatriz
Gressler
Gimenes,
convocar
CEBAS
070912-2015-81
CNPJ: 04.841.732/0001-65
a atual Diretoria para
uma
reunião
de Assembleia
Geral Extraordinária,
a
CMDCA:
009-2008
- CMAS:
11-002-07-2008/SEADS:
6775-2009 - UPM:
2672 –
realizar-se na sedeCEBAS
da Entidade
situada na rua Claudemir Tagliari n° 220 –
070912-2015-81
Parque dos Trabalhadores – Artur Nogueira SP. A Sessão ocorrerá por meio
Híbrido (parte presencial e parte Remota, Zoom ou Google Meet), conforme Lei
14.010 de 2020 e Decreto Municipal 061/2021 que suspende realizações de
CONVOCAÇÃO
reuniões presenciais. AEDITAL
reunião DE
acontecerá
no dia 13 de setembro de 2021,
EDITAL
segunda-feira, às 19:00hs,
em DE
1° CONVOCAÇÃO
convocação havendo quórum, ou às
19:30hs em 2° convocação com quaisquer números de pessoas presentes,
para o fim deliberar sobre as seguintes pautas:

–

- Instituição
Evangélica
Filadélfia
dede
Artur
Nogueira,
vem porvem
meiopor
de meio de
A IEFANA-IEFAN
Instituição
Evangélica
Filadélfia
Artur
Nogueira,
 Apresentação
do
Balancete
Semestral
sua Representante Legal, presidente Lanny Beatriz Gressler Gimenes, convocar
 EleiçãoLegal,
de Novos
Integrantes da Diretoria
para os
cargos; Gimenes, convocar
sua Representante
Beatriz
Gressler
a atual Diretoria
parapresidente
uma reuniãoLanny
de Assembleia
Geral Extraordinária,
a
Vice Tesoureiro
a atual realizar-se
Diretoria
reunião
de
a
napara
sede uma
da Entidade
situada
naAssembleia
rua Claudemir Geral
Tagliari Extraordinária,
n° 220 –
Vice Secretária
Parque
dos
Trabalhadores
– Artur
Nogueirana
SP.rua
A Sessão
ocorreráTagliari
por meio n° 220 –
realizar-se
naConselho
sede
da
Entidade
situada
Claudemir
Fiscal
Híbrido (parte presencial e parte Remota, Zoom ou Google Meet), conforme Lei
Parque dos
Trabalhadores
– Artur
Nogueira
SP.
A Sessão
ocorrerá por meio
OBS: 30deminutos
da reunião
o link
para acesso
disponibilizado.
14.010
2020 eantes
Decreto
Municipal
061/2021
que será
suspende
realizações de
Híbrido (parte
presencial
e
parte
Remota,
Zoom
ou
Google
Meet),
conforme Lei
reuniões presenciais. A reunião acontecerá no dia 13 de setembro de 2021,
segunda-feira,
às 19:00hs,
em 1° convocação
quórum, realizações
ou às
14.010 de
2020 e Decreto
Municipal
061/2021 havendo
que suspende
de
19:30hs
em
2°
convocação
com
quaisquer
números
de
pessoas
presentes,
reuniões presenciais. A reunião acontecerá no dia 13 de setembro de 2021,
para o fim deliberar sobre as seguintes pautas:
segunda-feira, às 19:00hs, em 1° convocação havendo quórum, ou às
 2°
Apresentação
do Balancete
Semestral números de pessoas presentes,
19:30hs em
convocação
com quaisquer
Artur Nogueira, 03 de setembro 2021
 Eleição de Novos Integrantes da Diretoria para os cargos;
para o fim deliberar
sobre
as
seguintes
pautas:
Vice Tesoureiro




Vice Secretária

Apresentação
Balancete Semestral
Conselho do
Fiscal
Eleição
de
Novos
Integrantes da Diretoria para os cargos;
OBS: 30 minutos antes da reunião o link para acesso será disponibilizado.
Vice Tesoureiro
Vice Secretária
Conselho Fiscal ____________________________________
Lanny Beatriz Gressler Gimenes

OBS: 30 minutos antes da reunião oPresidente
link para acesso será disponibilizado.
Artur Nogueira, 03 de setembro 2021

Endereço: Rua Claudemir Tagliari, 220 – Parque dos Trabalhadores.
Telefone: (19) 3827-4138 - site: iefan.org.br - e-mail: iefan1@yahoo.com.br
CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira- SP

Artur Nogueira, 03 de setembro 2021

____________________________________
Lanny Beatriz Gressler Gimenes
Presidente
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SELEÇÃO
PÚBLICA
N.º 03/2018
CEP:
13.160-000
- Artur NogueiraSP
EXTRATO
DE
ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO

____________________________________
CONVOCAÇÃO
DE
APROVADOS Sustentável
PARA PROVIMENTO
O Consórcio
Intermunicipal para
o Desenvolvimento
– CONDESU, DE
tornaVAGAS
público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
do
Convite
n.
01/2021,
Processo
n.
142/2021,
objeto:
contratação de
DO QUADRO
DE
EMPREGOS
DO
CONDESU
Lanny Beatriz Gressler Gimenes

empresa de engenharia especializada para a manutenção corretiva no sistema de iluminação pública
dos municípios de Artur Nogueira, Conchal,Presidente
Cordeirópolis, Cosmópolis, Holambra, Jaguariúna e Santo Antonio O
de Posse,
com mão-de-obra do
e materiais,
no limite máximo
de 4.000 (quatro
à
Superintendente
Consórcio
Intermunicipal
paramil) pontos,
o
empresa ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Desenvolvimento
Sustentável,
com
sede
na
cidade
de
Cosmópolis,
CNPJ sob n. 03.569.239/0001-75, estabelecida na Rua Paraíso do Norte, nº 949, bairro Vila Emiliano
Estado de
São Paulo,
na83324-221,
Rua Baronesa
Geraldo
275,
Perneta, município
de Pinhais/PR,
CEP
com valor
total dede
R$ Resende,
868.835,00 (oitocentos
e
sessenta eCentro,
oito mil,no
oitocentos
trintaatribuições
e cinco reais),
e validade da
propostaos
decandidatos
60 (sessenta) dias.
uso de esuas
estatutárias,
convoca
Após as deliberações, a Comissão de Licitação abriu o prazo para interposição de recurso. CosmópoEndereço:
Rua Claudemir
Tagliari,no
220
–Superintendente.
Parquede
dos
Trabalhadores.
abaixo
aprovados
Processo
Seleção
Publica N.º
lis, 18 de agosto
derelacionados,
2021. Julio Cezar
Simon Carmona,

Telefone:
(19)a3827-4138
- site: iefan.org.br
e-mail: iefan1@yahoo.com.br
03/2018,
comparecerem
na sede do- CONDESU,
no prazo de 05
CEP:
13.160-000
Artur
NogueiraSP
(cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às

12h00, para atribuição de 03 (três) vagas para o emprego de Ajudante
Geral e 01 (uma) vaga para o emprego de Pedreiro do quadro de
empregos em geral deste consórcio, com lotação no município de
Conchal.
Consórcio
Intermunicipal
para no
o Desenvolvimento
Sustentável
O candidato
deverá
apresentar
ato da nomeação
os seguintes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
N.º 05/2021
Nº 11.166.922/0001-90
documentos originaisCNPJ
acompanhados
de suas respectivas cópias
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 03/2018
legíveis:
EXTRATO DE CONTRATO
CONVOCAÇÃO
DE
APROVADOS
PARA
PROVIMENTO
DE VAGAS
Contrato n.
04/2021,de
Convite
n. 01/2021,
Processo
n.
142/2021,
objeto:e contratação
de empresa
de
Carteira
Trabalho
(páginas
da foto,
identificação
último registro)
/
engenharia especializada
para
a manutenção
corretiva no sistema
de iluminação pública dos municíDO
QUADRO
DE EMPREGOS
DO CONDESU
PIS/PASEP
(se já foiCordeirópolis,
cadastrado)Cosmópolis,
/ 01 foto 3x4
/ Carteira
de Identidade
pios de Artur
Nogueira, Conchal,
Holambra,
Jaguariúna
e Santo Antonio
de Posse,(RG)
com mão-de-obra
e materiais,
limite(CPF)
máximo/ Título
de 4.000
pontos. Contratada:
/ Cadastro de
Pessoa no
Física
de(quatro
Eleitormil)
/ Certidão
de
ENGEKLAM
jurídica de
direito privado, inscrita
sob
O EMPREENDIMENTOS
Superintendente EIRELI,
do pessoa
Consórcio
Intermunicipal
parano CNPJ
o
Quitação Eleitoral
(Cartório
Eleitoral
ou Online)
/ Atestado
dePerneta,
n. 03.569.239/0001-75,
estabelecida
na Rua Paraíso
do Norte,
nº 949, bairro
Vila Emiliano
Desenvolvimento
Sustentável,
com sede
na cidade
de Cosmópolis,
município Antecedentes
de Pinhais/PR, CEP
83324-221,
com valor
de R$ou
868.835,00
Criminais
(Delegacia
detotal
Polícia
Online) /(oitocentos
Certidão edesessenta
São ePaulo,
na Rua
Geraldo
de(seis)
Resende,
e oito mil, Estado
oitocentosde
e trinta
cinco reais),
paraBaronesa
um prazo máximo
de 06
meses, 275,
podendo ser
Criminal
(Justiça
Federal
ou Online)
/ 8.666/93.
Comprovante
de
renovado Distribuição
por
igual
período,
nos
termos
do
artigo
57,
inciso
II,
da
Lei
Os
serviços
Centro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os candidatos serão
iniciados após
a solicitação
dos municípios
a emissão
de Serviço à emEndereço
(e Declaração
de consorciados,
Residência, com
se for
o caso)de/ Ordem
Comprovante
abaixo Cosmópolis,
relacionados,
no Processo
Seleção Publica
N.º
presa contratada.
deaprovados
agosto
de 2021.
Julio
Cezarde
Simon
Superintendente.
de Quitação
com o23Serviço
Militar
(para
homens
entreCarmona,
18 e 45 anos
de
03/2018, a comparecerem na sede do CONDESU, no prazo de 05
idade) / Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável
(cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às
/ Certidão de Nascimento (se solteiro) / Certidão de Nascimento dos
12h00, para atribuição de 03 (três) vagas para o emprego de Ajudante
filhos menores de 21 anos de idade / Caderneta de Vacinação dos filhos
Geral e 01 (uma) vaga para o emprego de Pedreiro do quadro de
com até 05 anos de idade / Comprovante de Escolaridade Ensino
empregos em geral deste consórcio, com lotação no município de
Fundamental
Incompleto.
Conchal.EXTRATO DE EDITAL - “PREGÃO PRESENCIAL- 001/2021”
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
deverá
apresentar
ato da
nomeação
os seguintes
O Serviço O
de candidato
Água e Esgoto
de Artur
Nogueira -no
torna
público e para
conhecimento dos
admissão
eliminará
o candidato
da SAEAN,
Seleção
Pública.
interessados
que fará realizar
licitação,
sob a modalidadede
supramencionada,
com ascópias
seguintes cadocumentos
originais
acompanhados
suas respectivas
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos
racterísticas:
legíveis:
→ Contratação
de empresa será
especializada
para fornecimento
150 barras sua
de tubo
ocre liso DN 100
estabelecidos,
considerado
desistente,de
implicando
eliminação
mm X 06 metros
JEI,de
com
entrega integral,
para
de ligações de
esgoto,registro)
conforme /descrito
Carteira
Trabalho
(páginas
daexecução
foto, identificação
e último
definitiva
do candidato classificado imediatamente
no termo de
referência eno convocação
Anexo I.
PIS/PASEP
(se já DOS
foi cadastrado)
/ 01
/ Carteira
de as
Identidade
RECEBIMENTO
E
ABERTURA
ENVELOPES:
dia foto
28 de3x4
setembro
de 2021
10:00 horas.
subsequente.
LOCAL: Sede
do/SAEAN,
localizada
a RuaFísica
Adhemar
de Barros,
1741
WadaMunicípio
(RG)
Cadastro
de Pessoa
(CPF)
/ Título
de –JD.
Eleitor
/ Certidão
dede Artur
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Nogueira - SP.
Quitação
Eleitoral
(Cartório
Eleitoral
ou
Online)
/
Atestado
de
EDITAL E ESCLARECIMENTOS: o edital
poderá ser emitido
pelo site, www.transparencia.saean.sp.
AJUDANTE
GERAL
gov.br, os esclarecimentos
a partir(Delegacia
do dia 13/09/2021.no
endereço
acima,
no horário de
das 09:00
Antecedentes serão
Criminais
de Polícia
ou Online)
/ Certidão
CLASS.
N.º INSC.
NOME
RG
as 12:00 e Distribuição
das
14:00 as 16:00
horas.(Justiça Federal
Criminal
ou
Online)
/
Comprovante
de
Fone: (19) 3877-2007
214, e-mail: Marcia
compras@saean.sp.gov.br
15 ramal
1040100
Rafaela Diogo
408871830
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) / Comprovante
16
10505102021 Thiago Pereira Dos Santos
573388295
Artur Nogueira,
02 de setembro
de Quitação
com odeServiço
Militar (para homens entre 18 e 45 anos de
17
1041480
Bianca Carolina Sotta
581320657
idade) Fernandes
/ Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável
Gabriela Montoya
Presidente/Superintendente
Certidão de Nascimento (se solteiro) / Certidão de Nascimento dos
PEDREIRO
filhos menores de 21 anos de idade / Caderneta de Vacinação dos filhos
CLASS.
INSC.
NOME de Escolaridade
RGEnsino
com
até 05 N.º
anos
de idade / Comprovante
3
1048015
247569823
Fundamental
Incompleto. Francisco Roberto Pedro
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
maio de
2021
admissão eliminaráCosmópolis,
o candidato 21
da de
Seleção
Pública.
Extrato de Contrato Aditado
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos
JULIO
CEZAR desistente,
SIMON CARMONA
estabelecidos, será
considerado
implicando sua eliminação
Contrato 038/2017
Convite 013/2017
Superintendente
do
Consórcio
Intermunicipal
para o Desenvolvimento
definitiva e convocação do candidato classificado
imediatamente
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Sustentável
CONDESU
subsequente.
Contratado: Net Aki Internet Ltda

Objeto: Fica aditado o presente contrato
pelo período
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CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2021
A Câmara Municipal de Cosmópolis torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 06/2021 objetivando a aquisição De 1.042 litros de combustível (gasolina, tipo comum), com
entrega parcelada, para abastecimento dos quatro veículos da Câmara Municipal de Cosmópolis,
sendo: Onix Placa FGX 2248, Onix Placa FGX 2249, Etios Placa FYZ 8094 e Corolla Placa EGI 7165
até o dia 31 de dezembro de 2021, conforme as especificações do Anexo I – Termo de Referência,
cuja sessão pública foi realizada no dia 27 de agosto de 2021, às 15 horas, foi declarada DESERTA
pela ausência de licitantes.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 27 DE AGOSTO DE 2021.
Adriana de Cássia Garcia Cabrini
Pregoeira

Renato Trevenzolli
Presidente

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”

Extrato de Contrato
Contrato - 032/2021
Processo – 031/2021
Contratante: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN;
Contratado: DISMOTOR COM DE MOTORES ELETRÍCOS LTDA;
Objeto: A contratada obriga-se ao fornecimento de uma unidade de inversor de frequeência CFW700
para realização de reparo no painel das bombas da estação elevatória da ETE Sítio Novo.
VALOR de R$ 11.921,64 (Onze mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos)
sendo o pagamento efetuado em 3 (três) parcelas em 28, 42 e 56 dia após a entrega do equipamento.
Data Assinatura: 30 de agosto de 2021

Extrato de Contrato
Contrato - 029/2021
Processo – 028/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: EQUIPAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Objeto: A contratada obriga-se a fornecer 01(um) tanque com capacidade nominal de 5.000(cinco mil)
litros, na cor cinza, com kit pescador, fabricado em polipropileno linear, aditivado anti-UV, com escala
graduada em alto relevo na cor preta, equipado com válvula de esfera em PPFV de 2” de diâmetro
com anéis de vedação em Etileno-Propileno.
VALOR de R$ 13.200,00 (Dez Mil Cento e Sessenta e DoiTreze mil e duzentos Reais), sendo o
pagamento efetuado em 30/60 DDL, mediante a entrega dos respectivos documentos fiscais e após
a aprovação dos responsáveis do SAEAN.
Data Assinatura: 19 de agosto de 2021
EDITAIS DE PROCLAMAS
_______________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
BRUNO HENRIQUE NUCCHI e FERNANDA CRISTIANA SOATO, sendo o pretendente: solteiro,
de nacionalidade brasileira, dobrador, natural de Campinas - SP, residente Rua João Turola, 370,
Jardim Vila Rica II, Santo Antônio de Posse - SP, filho de GENESIO NUCCHI e de ROSANA APARECIDA VITTI NUCCHI; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, vendedora, natural
de Santo Antônio de Posse - SP, residente Rua João Turola, 370, Jardim Vila Rica II, Santo
Antônio de Posse - SP, filha de JOSÉ CARLOS SOATO e de MARIA APARECIDA EUZEBIO SOATO.
_________________________________________________________________
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, 02 de setembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

03 de Setembro de 2021

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: Contratação de empresa(s) de Engenharia
e/ou Arquitetura para a prestação de serviços técnicos de arquitetura e/ou engenharia, conforme
Termo de Referência constante do Edital. Data limite para entrega dos envelopes, dia 07/10/2021 até
as 08h45. Data da sessão pública dia 07/10/2021 às 09h00, junto ao Departamento de Licitações. O
edital completo também será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da
Transparência) e no Departamento de Licitações à Av. XV de Novembro, 1400 – Jd. Planalto, Artur
Nogueira/SP, a partir do dia 08 de setembro de 2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. FERNANDO ARRIVABENE - Autoridade Competente – Decreto nº 129/2021
Qualquer divergência entre o aviso e o edital prevalece o edital.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
SUSPENSÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
O Munícipio de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público e para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO da CHAMADA PÍBLICA acima mencionada. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios (feijão, sucos (laranja e uva), leite em pó integral, iogurte e hortifrúti em geral) da Agricultura Familiar, empreendedor Familiar Rural e Cooperativas da Agricultura Familiar para atender as
refeições dos alunos integrados ao Programa de Alimentação Escolar (PNAE), conforme especificações nos Anexos que fazem parte integrante desta Chamada Pública. Artur Nogueira, 01 de setembro
de 2021.
DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 042/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 042/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza
e higienização, conforme termo de referencia do edital, tendo como detentora da Ata a empresa:
COMERCIAL LICYTARE EIRELI, CNPJ Nº 29.625.203/0001-55,Total Fornecedor R$ 256.100,40 (duzentos e cinquenta e seis mil cem reais e quarenta centavos) ; DZ7 COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº
30.084.600/0001-46, Total Fornecedor R$ 64.826,10 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos); INDAFORT COM. MAT. LIMP. PAPEL. E INF. LTDA ME, CNPJ Nº 07.346.564/000120, Total Fornecedor R$ 26.408,40 (vinte e seis mil quatrocentos e oito reais e quarenta centavos); L C
ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA, CNPJ Nº 12.758.923/0001-96, Total Fornecedor R$ 388.459,00
(trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais); MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ Nº 28.239.961/0001-72, Total Fornecedor
R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais); RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME, CNPJ Nº
02.573.131/0001-93, Total Fornecedor R$ 648.531,28 (seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e
trinta e um reais e vinte e oito centavos); RODRIGO TONELOTTO, CNPJ Nº 02.514.617/0001-50, Total
Fornecedor R$ 194.699,00 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais); S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, CNPJ Nº 30.888.187/0001-72, Total Fornecedor R$ 66.985,80 (sessenta
e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Artur Nogueira, 30 de agosto de 2021.
JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 042/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 042/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza
e higienização, conforme termo de referencia do edital, tendo como detentora da Ata a empresa:
COMERCIAL LICYTARE EIRELI, CNPJ Nº 29.625.203/0001-55,Total Fornecedor R$ 256.100,40 (duzentos e cinquenta e seis mil cem reais e quarenta centavos) ; DZ7 COMERCIAL EIRELI, CNPJ
Nº 30.084.600/0001-46, Total Fornecedor R$ 64.826,10 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos); INDAFORT COM. MAT. LIMP. PAPEL. E INF. LTDA ME, CNPJ Nº
07.346.564/0001-20, Total Fornecedor R$ 26.408,40 (vinte e seis mil quatrocentos e oito reais e quarenta centavos); L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA, CNPJ Nº 12.758.923/0001-96, Total Fornecedor R$ 388.459,00 (trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais); MGSERV
GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ Nº 28.239.961/0001-72,
Total Fornecedor R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais); RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME, CNPJ Nº 02.573.131/0001-93, Total Fornecedor R$ 648.531,28 (seiscentos e quarenta e
oito mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos); RODRIGO TONELOTTO, CNPJ Nº
02.514.617/0001-50, Total Fornecedor R$ 194.699,00 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e
noventa e nove reais); S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, CNPJ Nº 30.888.187/0001-72, Total
Fornecedor R$ 66.985,80 (sessenta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).
Artur Nogueira, 30 de agosto de 2021. Autoridades Competentes - DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 126,24”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021
O Munícipio de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público e para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO do Pregão acima mencionado. OBJETO: Aquisições de veículos automotores
novos zero km, tipo passeio, conforme termo de referência- Anexo I, parte integrante deste edital.
Artur Nogueira, 01 de setembro de 2021.
ANGELA PUZ DELGADO
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL Data da Realização 20/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.
sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 01 de setembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária de Saúde
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
AMARILDO BOER
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
GLAUCI DE SOUZA BARBOSA
Secretária Municipal de Administração
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
JOAQUIM CHAVES PINHEIRO
Secretário de Planej. Obras e Serv. Municipais
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
RENATO FERNANDO CARLINI
Secretário de Cultura e Turismo
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021
ROBERTO DAHER
Secretário de Segurança Publica
Autoridade Competente-Decreto nº 128/2021

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 110,46”
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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 129/2020 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 –
PROC ADM Nº 2199-4/2020, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): CONSTRUPLANOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogação
contratual por 90 /(noventa) dias com início na data de 27 de agosto de 2021 e término previsto para
24 de novembro de 2021, o prazo de vigência, referente a contratação de empresa capacitada para
execução de obras para adequação de acessibilidade na Creche Parque das Flores. Data de assinatura: 20/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 222/2019 – 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019,
tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): CAPODIFOGLIO & CIA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação contratual por 90 (noventa) dias, com efeitos
retroativos à data de 10/08/2021 e término previsto para 07/11/2021, referente aquisição de leite
pasteurizado integral homogeneizado embalagem de 01 litro. Data de assinatura: 20/08/2021. Artur
Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 223/2019 – 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019,
tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RRL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual por 90 (noventa) dias, com efeitos retroativos à data de 10/08/2021 e término previsto para 07/11/2021, referente
aquisição de leite pasteurizado integral homogeneizado embalagem de 01 litro. Data de assinatura:
20/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 116/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5097-5/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RM CONSULTORIA
TÉCNICA LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de 01 (uma) placa Host para o aparelho de mamografia analógica HOLOGIC, modelo MIV, número de série 180006116732, patrimônio 019407. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Dotação orçamentária: 43506.04.10.302.0040.2.089.339039.05.3020001. Data de assinatura: 30/08/2021. Artur Nogueira, 02 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 117/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 5309-4/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): SINGULAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. Objeto: Fornecimento de medicamentos para cumprimento de decisões
exaradas em processos judiciais. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor total: R$ 2.460,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais). Dotação orçamentária: 456-06.05.10.301.0040.2.083.339030.01.3100000.
Data de assinatura: 25/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 120/2021 – EMERGENCIAL – PROC ADM Nº 5240-1/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): BRALAV SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços por meio de equipes de trabalho distribuídas, conforme necessidade da Secretaria de Educação, nas 24 (vinte e quatro) unidades escolares do município, serviços de limpeza e conservação nos prédios e móveis destas unidades, pelo
período de 30 (trinta) dias. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor total: R$ 235.428,05 (duzentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos). Dotação orçamentária: 63010.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data de assinatura: 25/08/2021. Artur Nogueira, 02 de
setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 55/2021 – 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PROC ADM Nº 2791-6/2021, tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): F. PIVA PROVEDORES - ME. Objeto: Prorrogação contratual por 02 (dois) meses, com início na data de 29/08/2021
e término em 28/10/2021, referente a prestação de serviços de internet e intranet. Valor mensal: R$
34.581,86 (trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), perfazendo
o valor total de R$ 69.163,72 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos). Data de assinatura: 27/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato
– Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 – PROC ADM
Nº 4600-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Registro de preços para
futura aquisição de 6.000 (seis) mil ampolas de omeprazol de 40mg/10ml EV, para atendimento aos
pacintes hospitalizados no Pronto Socorro Municipal de Artur Nogueira com COVID-19. Vigência: 12
(doze) meses. Valor total: R$ 134.124,00 (cento e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais).
Data de assinatura: 30/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 – PROC ADM
Nº 3362-5/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): LEANDRO JOEST REBESSI ME. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
gêneros alimentícios de panificação (pães de semolina e integral padrão “hot-dog”). Vigência: 12
(doze) meses. Valor total: R$ 368.884,00 (trezentos e sessenta e oito mil e oitocentos e oitenta e
quatro reais). Data de assinatura: 20/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 – PROC ADM
Nº 3219-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para
futura aquisição de impressora e notebooks. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 44.410,00
(quarenta e qutro mil, quatrocentos e dez reais). Data de assinatura: 30/08/2021. Artur Nogueira, 02
de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 – PROC ADM
Nº 3219-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de impressora e notebooks. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
187.920,00 (cento e oitenta e sete mil e novecentos e vinte reais). Data de assinatura: 30/08/2021.
Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 – PROC ADM
Nº 3219-7/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): SSTI – TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de impressora
e notebooks. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 1.394.400,00 (um milhão, trezentos e noventa
e quatro mil e quatrocentos reais). Data de assinatura: 30/08/2021. Artur Nogueira, 02 de setembro
de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO 050/2020 – TERMO DE APOSTILAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019 –
PROC ADM Nº 4338-8/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): E. TORRES ARCOVERDE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. Objeto: Apostilamento
para constar a correção em 19,93% (dezenove inteiros e noventa e três centésimos por cento) sobre
o valor das 3ª e 4ª medições e saldo do contrato, valor correspondente de R$ 27.659,75 (vinte e sete
mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Data de assinatura: 30/08/2021.
Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2021 – TERMO DE ALTERAÇÃO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – PROC ADM Nº 0304-0/2021, tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIAL
JOÃO AFONSO LTDA. Objeto: Alteração de valores dos itens: ITEM 02 – açúcar cristal, pacote com
5kg, marca Santa Isabel, valor inicial de R$13,26 (treze reais e vinte e seis centavos) para o valor de
R$ 14,66 (quatorze reais e sessenta e seis centavos). Data de assinatura: 24/08/2021. Artur Nogueira,
02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO 072/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 3701-4/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DROGARIA DUARTE LTDA
- ME. Objeto: Prorrogação contratual por 30 (trinta) dias, com início na data de 06/09/2021 e término
previsto para 05/10/2021, o prazo de vigência, referente ao fornecimento de Insulina Lantus 1000Ul/
ml, refil de 3ml, em cumprimento de vários mandados judiciais. Data de assinatura: 02/09/2021. Artur
Nogueira, 02 de setembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 339,27”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 055/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, RESOLUÇÃO
RDC Nº 06//01/2021 E CONFORME O PADRÃO ESTABELECIDO NO MANUAL DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE; PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCO DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2009) CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 27/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.
arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 02 de setembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

