GR

Terça - Feira, 05 de Outubro de 2021

28
Anos

ANO XXII EDIÇÃO Nº 2081

www.oregional.net

C

15 Cidades

Edição Digital

GRUPO O REGIONAL DE COMUNICAÇÃO

Amparo - Artur Nogueira - Conchal - Cosmópolis - Engenheiro Coelho - Espírito Santo do Pinhal - Estiva Gerbi - Holambra - Itapira - Jaguariúna - Mogi Guaçu - Mogi Mirim - Paulínia - Pedreira - Santo Antônio de Posse

Com a presença de Rodrigo Garcia, Jaguariúna
assina contrato para a construção de 384 moradias
Com a presença do vicegovernador do Estado de
São Paulo, Rodrigo Garcia,
e diante de uma plateia
de moradores da cidade,
o prefeito de Jaguariúna,
Gustavo Reis, assinou neste
sábado (02) o contrato da
Prefeitura com a incorporadora Terra Nova, vencedora
da licitação para a construção de 384 apartamentos
no Jardim Dona Irma pelo
programa Nossa Casa-Preço Social, uma parceria
entre a Administração Municipal, que doou o terreno,
e o Governo do Estado,
que subsidia o programa.
Jaguariúna é a primeira
cidade do Estado a ser contemplada com o projeto. O
número final de imóveis a
serem construídos subiu de
312 para 384, um acréscimo
de 72 unidades, ou 23% a
mais do que o previsto inicialmente no projeto.
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Rodrigo Garcia anuncia ampliação
de repasses do Estado a hospitais de
Campinas
O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou neste sábado
(2), em visita ao Hospital e
Maternidade Celso Pierro, em
Campinas, uma robusta ampliação de repasses anuais do
Estado para custeio das Santas
Casas e hospitais filantrópicos
da cidade. “O Estado fez reformas importantes ao longo da
pandemia, como enxugamento

de máquina pública e redução
de benefícios fiscais, que nos
permitem nessa retomada
termos recursos para investir.
É isso que nos traz aqui, como
o Pró Santa Casa, Santa Casa
Nacional e Santa Casa Sustentável. Nós juntamos todos esses
programas e praticamente dobramos os recursos investidos
neles, ampliando repasse para

aqueles hospitais que já participavam e incluindo todos os
hospitais que não eram incluídos no apoio do Governo de SP.
Só aqui na região, o programa
Mais Santa Casa vai sair de R$
56 milhões, dos mais variados
hospitais, para R$ 108 milhões:
estamos dobrando o valor aqui
na região de Campinas”, declarou o Vice-Governador.
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Holambra
completa 34
dias sem mortes
por Covid-19
e confirma 9
casos em uma
semana

Prefeitos de três
cidades definem
campanha
conjunta de
conscientização
sobre uso
racional da água

O balanço semanal divulgado pelo Departamento
Municipal de Saúde revelou
nesta quinta-feira, dia 30 de
setembro, que Holambra alcançou 34 dias sem mortes por
Covid-19. 9 casos da doença
foram confirmados ao longo
dos últimos 7 dias.

As Prefeituras de Mogi
Guaçu, Mogi Mirim e Itapira
irão promover uma campanha
conjunta em favor da conscientização para redução do consumo de água. Recurso natural
essencial à vida, é importante
que moradores de toda a região
promovam, no dia a dia, a utilização racional do líquido.
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A sede do Polo de Transformação e Inovação Digital do
Circuito das Águas Paulistas foi
inaugurada na noite da última
quinta-feira, 30 de setembro,
em Amparo. O prédio que
abriga as instalações do Polo
fica dentro do Centro Universitário Amparense – UNIFIA. O
evento de inauguração contou
com a presença do presidente

do Polo de Transformação e
Inovação, Daniel Pellegrini,
com o prefeito de Amparo,
Carlos Alberto, o prefeito de
Jaguariúna, Gustavo Reis, o
prefeito de Águas de Lindóia,
Gil Helou, o prefeito de Lindóia, Luciano Lopes, o vice
-prefeito de Socorro, Henrique
César e o diretor do grupo
Unieduk, Flavio Pacetta

Prefeito de
Programação
Página 3.
Partos de
Mogi Mirim
de
gestantes
Polo de Transformação e
participa
de
aniversário Inovação Digital inaugura sede
nogueirenses
passam a evento estadual
de Itapira
em Amparo
do CREA
ser feitos
engloba
e propõe
na Santa
atividades
parcerias
no
Casa de
diversificadas
atendimento
à
Cosmópolis
Preocupada com a gestante e com a saúde do bebê, a
Prefeitura de Artur Nogueira,
por meio da secretaria de
Saúde, informa que os partos
de gestantes nogueirenses
passaram a ser realizados no
Hospital Santa Casa da Misericórdia, em Cosmópolis.
A secretaria salienta que, em
situações de atendimento de
urgência e/ou emergência, a
gestante deverá se dirigir ao
Pronto Socorro Municipal, no
Centro, onde a mesma será
acolhida e avaliada.

O Prefeito Paulo Silva participou nesta quinta-feira (30)
de uma cerimônia realizada no
CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), em
São Paulo. Na prática, o foco
é viabilizar uma colaboração
mútua entre o município e
o CREA com o objetivo de
modernizar e inovar os serviços nas áreas de agronomia,
engenharia e geociências no
município.

Neste mês de outubro
Itapira comemora 201 anos
e para celebrar a Prefeitura
está com uma programação
especial que engloba atividades diversificadas ao longo de
todo o mês. Seguindo todos
os protocolos de prevenção
do coronavírus, as atividades
culturais coletivas começam
a ganhar mais espaço e atingem público de diferentes
idades. Lançamentos de
serviços e programas municipais também estão previstos, além da inauguração da
nova EMEB “Dona Izaura da
Silva Vieira”.
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população de
baixa renda
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Exercitai-vos, ó humanos!
*

Por José Renato Nalini
A humanidade está num momento gravíssimo. O último relatório
do setor encarregado pela ONU de
acompanhar a mudança climática
resultante do aquecimento global
é aterrorizante. Países que têm juízo resolveram acelerar as práticas
emergenciais, antes que seja tarde.
Outros, ora, os outros continuam
céticos. Ou ignorantes. Ou ambos!
Há várias décadas, o filósofo Jean
Baudrillard (1929-2007) já advertia: “Em nosso universo apodrecido
pela metalinguagem da felicidade,
os mínimos sinais de desgraça são
sinais de esperança. Assim, frente
aos sinais de aquecimento do planeta e do desaparecimento do inverno, aguardamos desde já a irrupção
salutar do frio. O imaginário do frio
(do Antártico, do congelamento, da

criogeneização dietética e frigidez
pós-modernas, austeridade “cool”)
cresce em todas as partes, em relação à tropicalização dos climas e
dos costumes”.
Sim, a tropicalização é paralela.
Esquenta o mundo, ferve a irrefreada vontade de gozar a vida, com
evidentes abusos em áreas sensíveis
como a sexualidade, a sensualidade,
a velocidade, o consumo de substâncias que, embora lícitas, são prejudiciais à higidez física e mental.
O que fazer?
No âmbito universal, é difícil
obter um consenso que resultaria
da conversão da humanidade para
verdades eternas e esquecidas. A
sabedoria grega do “nada em excesso”, o “conhece-te a ti mesmo”, o
“só sei que nada sei”. Mas no âmbito

pessoal, meramente individual, há
uma receita promissora. É a caminhada. Quem anda a pé por apenas
dez minutos a cada dia, cinco dias
por semana, verá que sua existência pode se tornar mais saudável
e auspiciosa. Há pelo menos dez
benefícios decorrentes da caminhada, algo que parece ter crescido na
pandemia. Infelizmente, não por
apreço à boa forma física, mas por
economia. A condução coletiva está
muito cara para quem está sem emprego ou subempregado.
Mas vamos aos dez benefícios:
1. Reduz a depressão, o estresse, as
síndromes que se multiplicam em
nossos tempos; 2. Ajuda a emagrecer, sem a necessidade de ingestão
de remédios; 3. Previne a osteoartrite; 4. Tonifica o corpo inteiro; 5.

Deus, Equação e Amor
*

*

*José Renato Nalini é Reitor da
UNIREGISTRAL, docente da Pósgraduação da UNINOVE e Presidente da ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 2021-2022.

Vida digna ao idoso

Por Por Luiz Carlos Motta

Por Paiva Netto

O maior estorvo
para o grande amplexo entre Religião
e Ciência, que são
irmãs, é a continuação, no palco do saber, do deus antropomórfico, que não
prejudica somente
o laboratório, como
também o altar.
Guerra Junqueiro (1850-1923),
combativo poeta português, que
ainda hoje provoca
silêncio temeroso
ou polêmica, canta
o Deus Divino em
oposição ao deus
humano, vingativo
e sanguinário, nestes versos tocantes
de “O Melro”, quando um velho abade,
comovido com a
morte do pássaro,
com quem diariamente digladiava,
e de seus filhotes,
exclama:
“(...) Tudo o que
existe é imaculado
e é santo!/ Há em
toda a miséria o
mesmo pranto/ E
em todo o coração
há um grito igual./
Deus semeou d’almas o universo
todo./ Tudo que
o vive ri e canta e
chora.../ Tudo foi
feito com o mesmo
lodo,/ Purificado
com a mesma aurora./ Ó mistério
sagrado da existência,/ Só hoje te adivinho,/ Ao ver que a
alma tem a mesma
essência,/ Pela dor,
pelo amor, pela inocência,/ Quer guarde um berço, quer
proteja um ninho!/
Só hoje sei que em
toda a criatura,/
Desde a mais bela
até à mais impura,/
Ou numa pomba ou
numa fera brava,/
Deus habita, Deus
sonha, Deus murmura!... (...)/ Ah,
Deus é bem maior
do que eu julgava...”
Certo estava o
abade apresentado pelo autor de A
Musa em Férias:
? “Ah, Deus é bem

Aumenta a interação social, pois
é provável que se conheça outras
pessoas no trajeto, com as quais
se pode estabelecer um diálogo;
6. Previne e controla a diabete; 7.
Quebra a monotonia da rotina; 8.
Protege a mente contra a demência;
9. Ajuda a se conectar com a natureza; 10. Diminui a pressão arterial
e o colesterol.
Além disso, é muito divertido.
Você já caminha? Vamos começar?

maior do que eu
julgava...”
Ele não tem forma humana. Não se
trata, pois, do que
tão restritivamente
alguns ainda cogitam a Seu respeito.
O ser humano por
enquanto não O vê,
mas pode senti-Lo
toda vez que, em
verdade, ama e Dele
se afasta quando
odeia. Deus seria,
poetizando, uma
Sublime Equação
cujo resultado é o
Amor.
Como o Universo perspectiva um
colossal poema em
louvor à ação e à
beleza, nesta crônica cabe muito
bem a apologia que
faz da Eternidade
o grande pensador francês Victor
Hugo (1802-1885):
“Tudo se move e
exalta e se esforça
e gravita;/ Tudo se
evola e eleva e vive
e ressuscita;/ Nada
pode ficar na surda
obscuridade./ D’alma exilada a senda é
toda a eternidade,/
que se aconchega
ao céu, que a todos
nós reclama./ Aos
dóceis se atenua
a dolorosa flama/
da dura provação.
A sombra faz-se
aurora,/ homem e
besta em anjos se
aprimora;/ e pela
expiação, escada de
equidade,/ de que
uma parte é treva e
a outra claridade,/
sem cessar, sob o
azul do céu calmo
e formoso,/ sobe
ao universo dor, ao
universo gozo”.
A vanguarda de
uma Ciência que
elevará o ser humano a raciocínios,
hoje, inconcebíveis
para a maioria volta
o seu olhar para a
Espiritualidade.
Alziro Zarur
(1914-1979), saudoso Fundador da
Legião da Boa Vontade, selecionou a
palavra de diversos
luminares do cam-

po científico, na sua
Proclamação da Religião de Deus, do
Cristo e do Espírito
Santo, entre eles:
Einstein (18791955) — “O homem
que considera sua
existência e a de
seus semelhantes
destituídas de sentido não é apenas
infeliz: está quase
desqualificado para
a vida”.
George Davis
Snell (1903-1996)
— “Se um Universo
pudesse criar-se a
si mesmo, encarnaria os poderes
de um Criador, e
seríamos forçados a
concluir que o Universo é Deus”.
E d w i n
Conklin (18631952) — “A probabilidade de se haver a
vida originado por
acaso é comparável à probabilidade
de um dicionário
completo resultar
de uma explosão na
tipografia”.
O aplaudido Gilberto Gil, com sua
marcante sensibilidade, verseja
em parceria com o
cantor e compositor Arnaldo Antunes: “A Ciência não
avança/ A Ciência
alcança/ A Ciência
em si”.
Quanta grandiosidade Deus-Ciência oferece ao nosso
bom senso investigativo!
O elétrico diretor de cinema Jéan
Cocteau (18891963), com muito
espírito, convidanos à audácia: “Por
não saber que era
impossível, ele foi
lá e fez”.
O conhecimento não tem limites.
Que seria de nós
sem a Ciência?!
José de Paiva
Netto ? Jornalista,
radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

Outubro é considerado o mês do Idoso. O dia Mundial do
Idoso é primeiro de
outubro. A data foi
instituída há 30 anos
por iniciativa da Organização das Nações
Unidas (ONU). O objetivo é sensibilizar
a sociedade para as
questões do envelhecimento, destacando
a necessidade de proteção e de cuidados
para as pessoas desta
faixa etária.
No Brasil, o instrumento mais forte para a proteção
dos idosos veio com
a aprovação de uma
lei, em 1º de outubro
de 2003, que criou
o Estatuto do Idoso.
O documento prevê
que sejam garantidas
todas as oportunidades e facilidades para
a preservação de sua
saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,
espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.
O Estatuto também ressalta que é
obrigação da família,
da comunidade, da
sociedade e do Poder
Público assegurar ao
idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação,
à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e
comunitária.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), são
consideradas idosas
pessoas com mais de
65 anos de idade, em

países desenvolvidos,
e com mais de 60 anos
naqueles que estão
em desenvolvimento.
Vivendo mais
Dados colhidos
junto à Biblioteca
Virtual em Saúde, do
Ministério da Saúde
do Brasil, indicam
que atualmente no
Brasil os idosos representam quase 15%
da população, ou seja,
cerca de 30 milhões
de pessoas. Os idosos
estão vivendo mais,
graças aos avanços
da medicina e aos
programas de prevenção e diagnóstico
precoce de doenças.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, em
2030, o número de
idosos deve superar o
de crianças e adolescentes de zero a quatorze anos no País.
Em sete décadas, a
média de vida do brasileiro aumentou 30
anos, saindo de 45,4
anos em 1940, para
75,4 anos em 2015.
O envelhecimento da
população tem impactos importantes
na saúde, apontando
para a importância da
organização da rede
de atenção à saúde.
Estamos preparados?
Os desafios continuam os mesmos dos
últimos anos. Para
garantir longevidade com qualidade de
vida é preciso incluir
os jovens e adultos
em campanhas que
visam: reduzir a desigualdade dentro e
entre os países, garantir a igualdade de
oportunidades por
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promover a inclusão
social, econômica e
política de todos, independentemente de
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econômico e social.
As leis brasileiras
são muito boas. O
problema é que não
são respeitadas em
sua plenitude em todas as cidades onde
vivem os idosos. Esta
é uma luta de todos,
porque um dia todos
serão idosos. Tenho
estimulado, inclusive
no âmbito da Federação dos Comerciários
dos Estado de São
Paulo, por mim presidida, o cumprimento
das leis e a ampliação
da oferta de atividades que levam alegria,
saúde e qualidade de
vida para todos. Em
Avaré, por exemplo,
a Fecomerciários
mantém o Centro de
Lazer dos Comerciários no Complexo
Eco, que é composto
pelo Eco Blue Acqua
Park, EcoBlue Hotel e Espaço Eco. E
na Praia Grande o
Centro de Lazer dos
Comerciários é um
dos maiores do Brasil.
Não basta cada um
fazer a sua parte. É
necessário ser proativo e trabalhar para
garantir dignidade
ao idoso, ao ambiente
onde vive e assegurando a ele o desfrute
do maior presente
divino: a vida.
*Luiz Carlos Motta
é Deputado Federal
pelo PL de São Paulo
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Rodrigo Garcia anuncia ampliação de repasses do Estado
a hospitais de Campinas
Da Redação
Vice-Governador visita hospital Celso Pierro e
apresenta programa Mais
Santas Casas; em Jaguariúna, Garcia anuncia
moradias e obras urbanas
O Vice-Governador
Rodrigo Garcia anunciou
neste sábado (2), em visita ao Hospital e Maternidade Celso Pierro, em
Campinas, uma robusta
ampliação de repasses
anuais do Estado para
custeio das Santas Casas
e hospitais filantrópicos
da cidade.
“O Estado fez reformas

importantes ao longo da
pandemia, como enxugamento de máquina pública e redução de benefícios
fiscais, que nos permitem
nessa retomada termos
recursos para investir.
É isso que nos traz aqui,
como o Pró Santa Casa,
Santa Casa Nacional e
Santa Casa Sustentável.
Nós juntamos todos esses programas e praticamente dobramos os
recursos investidos neles,
ampliando repasse para
aqueles hospitais que já
participavam e incluindo
todos os hospitais que
não eram incluídos no

apoio do Governo de SP.
Só aqui na região, o programa Mais Santa Casa
vai sair de R$ 56 milhões,
dos mais variados hospitais, para R$ 108 milhões: estamos dobrando
o valor aqui na região de
Campinas”, declarou o
Vice-Governador.
O apoio financeiro do
Governo de São Paulo
a unidades de saúde de
Campinas passará de R$
6,1 milhões para R$ 39,7
milhões, por meio do programa Mais Santas Casas. O repasse destinado
ao hospital mantido pela
PUC-Campinas vai saltar

de R$ 3,1 milhões para
R$ 35,2 milhões, valor 11
vezes maior que o atual.
Com a verba assegurada pelo Estado, o hospital
Celso Pierro vai aumentar
a oferta de atendimentos
de cardiologia para 58
procedimentos mensais.
No tratamento a pacientes com câncer, serão
505 atendimentos entre
cirurgias, tomografias e
ressonâncias.
O recurso extra também permite a ampliação
de dois leitos, sendo uma
UTI e uma unidade coronariana. O Hospital da
PUC-Campinas não tem

fins lucrativos e atende
casos de média e alta
complexidade com capacidade de 355 leitos
- mais de 60% das vagas
são destinadas ao SUS.
“As pessoas fizeram
sua parte na pandemia
e agora precisamos ampliar os cuidados, investir mais como sinal de
cuidado e agradecimento.
E agradecimento não
pode acontecer só em
palavras, mas com gestos
e atitudes. É exatamente
isso que o Governo do
Estado faz com o programa Mais Santas Casas
para investir também em

serviços filantrópicos,
incluindo o Celso Pierro,
que passa a receber mais
de R$ 35 milhões”, disse
o Secretário da Saúde,
Jean Gorinchteyn.
Os outros cinco
serviços de Campinas
que receberão mais verbas do Estado são Centro
Infantil Boldrini; Maternidade de Campinas;
Hospital Sobrapar; Real
Sociedade Portuguesa
de Beneficência; além do
Hospital Irmãos Penteado e a Santa Casa, que
receberão juntos R$ 4,3
milhões anualmente.

Proposta do prefeito Rodrigo Falsetti sobre
reestruturação do magistério é aprovado pela Câmara
De Mogi Guaçu
A Câmara Municipal
aprovou durante a sessão
da última segunda-feira, 27 de setembro, o
Projeto de Lei nº 880,
que prevê a reestruturação do estatuto do
magistério da rede municipal de ensino e tem
como finalidade alterar
o sistema de atribuição
de aulas dos professores
nas unidades escolares.
O projeto é de autoria
do prefeito Rodrigo Falsetti, que sempre lutou
por esta alteração como
vereador no seu mandato
2017/2020 e, como prefeito, conseguiu atender
à reivindicação antiga da
categoria.

Com a mudança, a
classificação para fins de
atribuição de aulas anualmente realizada pela
Secretaria Municipal de
Educação para os cargos
de auxiliar de educação,
professor de educação
básica infantil I e II e
interlocutor de libras e
de professores estaduais
participantes do convênio de municipalização
será de classificação por
tempo de serviço com
pontuação de 0,003 por
dia no exercício do ensino da rede municipal de
ensino.
Agora, a atribuição
se dará pela observância rigorosa à ordem
de classificação disciplinada pelo Artigo 47

desta lei, que garante
para os servidores das
unidades escolares o direito de preferência de
escolhas segundo sua
classificação, antes de
iniciado o processo geral
de remoção, havendo impossibilidade de acúmulo dos horários na escola
sede.
“Assim, eles serão colocados à disposição da
Secretaria de Educação,
podendo ser aproveitados para substituir as
classes de docentes de
outras escolas ou para
atividades didático-pedagógicas e extracurriculares, conforme a necessidade e conveniência da Administração
Municipal”, comentou o

prefeito.
O chefe do Executivo
destaca que os objetivos
do novo estatuto abrangem o disciplinamento
dos direitos e deveres e
a valorização dos profissionais do magistério
contratados pela Prefeitura de Mogi Guaçu para
o exercício das diversas
funções da rede. “Atendemos as necessidade
e diretrizes do sistema
municipal de ensino com
a melhoria dos serviços
educacionais prestados
aos alunos”.
Pelo projeto aprovado,
para efeito de preferência
relativa ao direito de acumulação na atribuição de
aulas, não será considerado a acumulação da

aposentadoria por tempo
de serviço e contribuição
ou por idade, mesmo que
em cargo ou emprego de
professor em qualquer
nível ou esfera da administração pública.

É importante ressaltar
que o novo estatuto do
magistério não se aplica aos integrantes do
quadro de profissionais
da Fundação Educacional Guaçuana (FEG).

Desenvolvimento Regional reúne Prefeituras e Sociedade
Civil para debater Planos de Desenvolvimento Urbano
Integrado (PDUI) em cinco localidades
Da Redação
A Secretaria de Desenvolvimento Regional
(SDR), com o apoio da
Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas
(FIPE), realiza, a partir de
5 de outubro, as primeiras
oficinas regionais para
debater. com autoridades
locais e sociedade civil
organizada. os Planos de
Desenvolvimento Urbano
Integrado (PDUIs). Estão
envolvidas as Regiões Metropolitanas de Ribeirão
Preto (RMRP), do Vale
do Paraíba e Litoral Norte
(RMVPLN), de Piracicaba
(RMP) e de Jundiaí (RMJ,
em processo de criação) e
do Agrupamento Urbano
de Franca (AUF).
As oficinas regionais
fazem parte da primeira
etapa do processo participativo para construção dos
PDUIs ? que são exigência da Lei Federal 13.089
/ 2015, conhecida como
Estatuto da Metrópole. A
SDR comanda o processo
com o apoio da FIPE e as
atividades serão realizadas
em todas as novas regiões

propostas no macroprojeto de Desenvolvimento
Regional do Estado.
As novas regiões constituídas foram definidas em
estudo realizado em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (SEADE), e serviu
como base para as audiências públicas realizadas
em todas as novas regiões.
Nos próximos dias, o texto
segue para aprovação da
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
(Alesp). Todas as oficinas
a serem realizadas nas
próximas semanas já contam com suas regiões constituídas, com exceção da
Região Metropolitana de
Jundiaí, que atualmente
é um aglomerado e tem a
proposta de alteração.
“Com os PDUIs, vamos
avançar, olhando 5, 10, 15
anos à frente, planejando o
futuro de São Paulo junto
com cada uma das prefeituras e a sociedade civil”, destacou o Secretário
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, reforçando a importância
do planejamento neste

momento de nova regionalização que vive hoje o
estado.
Nos encontros, os representantes dos governos
municipais, de entidades
representativas da sociedade civil, pesquisadores,
acadêmicos, entre outras
instituições, discutirão
tema como o desenvolvimento urbano e econômico, meio ambiente, transporte e mobilidade e seus
desdobramentos, para
construir um panorama
regional. Esse perfil regional, contendo as diversas contribuições feitas durante as oficinas, norteará
as etapas seguintes para
construção do PDUI.
“O processo de desenvolvimento econômico
com melhorias sociais e
redução de desigualdades
exige planejamento”, reforça o economista Andrea
Calabi, coordenador geral do projeto FIPE-SDR,
ressaltando a importância
dos PDUIs para viabilizar
o planejamento regional integrado de médio e
longo prazos, a partir de
decisões compartilhadas

entre Estado, municípios e
a sociedade civil no que se
refere às funções públicas
de interesse comum.
Para prevenir à disseminação da Covid-19
nesta primeira etapa de
construção dos PDUIs, as
oficinas serão realizadas
em formato on-line.
Projeto de Desenvolvimento Regional
As oficinas regionais
integram o Projeto de
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
desenvolvido com base em
estudo realizado em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (SEADE).
O projeto surgiu por
conta do expressivo desenvolvimento dos municípios
paulistas nos últimos anos,
despertando o desejo e
necessidade de um novo
ordenamento regional.
Ainda em 2020, o Governador João Doria autorizou a SDR a iniciar os
estudos que resultaram
no atual Projeto de Desenvolvimento Regional, que
foi desenvolvido ao longo

de 2021. A proposta é contribuir com o planejamento regional, o desenvolvimento socioeconômico e
melhorar a qualidade de
vida dos habitantes das
novas regiões.
Todas as audiências
públicas já foram realizadas nas novas unidades
regionais propostas, que
são as seguintes: Regiões
Metropolitanas (RM) de
Jundiaí, Piracicaba e São
José do Rio Preto; Agrupamentos Urbanos (AU) de
Araçatuba, Bauru, Bragantina, Central, Grandes
Lagos, Marília, Mogiana
e Pontal do Paranapanema; e Regiões de Estado
(RE) de Andradina, Assis,
Avaré, Barretos, Botucatu,
Catanduva, Itapeva, Jaú,
Lins, Nova Alta Paulista,
Ourinhos, Penápolis, São
João da Boa Vista e Vale
do Ribeira.
As RMs da Baixada Santista, de Campinas, de Ribeirão Preto, de São Paulo,
de Sorocaba, do Vale do
Paraíba e Litoral Norte e o
AU de Franca mantiveram
suas composições. Ao todo,
a proposta do Projeto de

Desenvolvimento Regional
apresenta um novo arranjo
do estado com 32 regiões,
sendo 9 RMs, 9 AUs e 14
REs. Os projetos de lei das
novas Regiões Metropolitanas de Piracicaba e São
José do Rio Preto foram
aprovados pelos deputados na Alesp e sancionados pelo Governador João
Doria em agosto deste ano.
O projeto de lei que cria a
RM de Jundiaí já tramita
no órgão do Legislativo.
O que é o PDUI
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI) é um instrumento
legal de planejamento e
gestão metropolitana e
regional, definido em 2015
pelo Estatuto da Metrópole
(Lei Federal 13.089), que
define as diretrizes e os
meios necessários para
orientar ações governamentais e da iniciativa privada em Regiões
Metropolitanas (RMs) e
Agrupamentos Urbanos
(AUs), visando ao desenvolvimento sustentável e à
redução das desigualdades
regionais.

Holambra completa 34 dias sem mortes por Covid-19 e
confirma 9 casos ao longo da semana
O balanço semanal divulgado pelo Departamento Municipal de Saúde revelou nesta quinta-feira, dia
30 de setembro, que Holambra alcançou 34 dias
sem mortes por Covid-19.
9 casos da doença foram

confirmados ao longo
dos últimos 7 dias. O município contabiliza, desde o
início da pandemia, 2.085
registros e 15 óbitos. Neste
momento, 15 pessoas
aguardam em isolamento
domiciliar o resultado de

exames.
O bairro Imigrantes
soma 586 confirmações,
seguido do Centro com 190
e do Groot com 188 casos.
Até agora, 87,6% dos holambrenses receberam pelo
menos uma dose da vacina

contra a doença e 63% já
estão com o ciclo completo
de imunização. Ou seja:
receberam duas doses ou
o antígeno de dose única.
“Com o avanço da vacinação, o número de novos
casos segue baixo, mas a

luta contra a doença não
acabou”, pontuou o diretor municipal de Saúde,
Valmir Marcelo Iglecias.
“Pessoas vacinadas podem transmitir o novo
coronavírus. Por isso, a
prevenção é essencial. A

higienização frequente
das mãos, o uso correto
de máscara de proteção
e o distanciamento social
continuam sendo fundamentais. Não é momento
de deixar os cuidados de
lado”.
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Polo de Transformação e Inovação Digital inaugura
sede em Amparo

Da Redação

Polo de Transformação
e Inovação, Daniel PelA sede do Polo de Trans- legrini, com o prefeito de
formação e Inovação Dig- Amparo, Carlos Alberto,
ital do Circuito das Águas o prefeito de JaguariúPaulistas foi inaugurada na, Gustavo Reis, o prena noite da última quin- feito de Águas de Lindóia,
ta-feira, 30 de setembro, Gil Helou, o prefeito de
em Amparo. O prédio que Lindóia, Luciano Lopes, o
abriga as instalações do vice-prefeito de Socorro,
Polo fica dentro do Centro Henrique César e o diretor
Universitário Amparense do grupo Unieduk, Flavio
– UNIFIA.
Pacetta. O secretário de
O evento de inaugu- desenvolvimento econômiração contou com a pre- co regional do Estado de
sença do presidente do São Paulo, Marco Vinholi,

participou de forma online
da cerimônia.
De acordo com o presidente do Polo, Daniel
Pellegrini, esse momento representa um marco
divisório para o Circuito
das Águas Paulistas. “O
futuro chegou e nós queremos que os municípios
acompanhem a gente nessa jornada. Esse aqui não
é apenas um espaço físico
com uma excelente estrutura, esse é um espaço para
a criação, para a inovação
e para a transformação”,
destacou o presidente.
A sede do Polo de
Transformação e Inovação
Digital contará com uma
enorme estrutura de computadores, salas de reunião
e salas de co-working, além
de oferecer cursos de capacitação voltados à demanda da economia da
região. Os cursos serão
relacionados à tecnologia,
inovação e empreendedorismo, numa parceria
entre a iniciativa pública e
privada.
O prefeito de Amparo,

Carlos Alberto, celebrou
a instalação do Polo de
Transformação e Inovação
Digital na cidade e afirmou
que esse é um grande passo
para o desenvolvimento de
toda a região. “A chegada
do Polo de Transformação
e Inovação Digital trará
muitos benefícios para
Amparo e revolucionará
o mercado de trabalho
da região, atraindo novas
empresas, startups e incubadoras. A sede irá oferecer cursos de capacitação,
numa parceria entre a faculdade e os municípios
da região, e apoiará a execução de projetos de toda
a comunidade para a descoberta de novas vocações
e oportunidades”, disse o
prefeito.
Durante a cerimônia de
inauguração o presidente
do Polo também anunciou
um investimento de quase
R$ 50 milhões em capacitações, turismo, feiras e
eventos, startups e rodadas
de investimentos já para o
próximo ano.
Para o prefeito de Jag-

uariúna, Gustavo Reis,
esses investimentos serão
essenciais neste momento
de retomada econômica. “Os municípios estão
preparados para começar a
trabalhar em parceria com
o Polo. Estamos em sintonia e animados com esse
projeto. Vamos atuar juntos para buscar soluções
tecnológicas que beneficiem cada vez mais a vida
da população”, avaliou
Reis.
Já o vice-prefeito de
Socorro, Henrique César,
disse que essa é a chance
ideal para impulsionar
a economia da região.
“Somos uma região forte
e comprometida com o
progresso. Todos os setores da nossa economia
serão beneficiados com
esse investimento”, disse
César. “O fato da sede do
Polo de Transformação e
Inovação Digital ser em
Amparo impulsionará
muito o desenvolvimento
da nossa cidade e de todos
os 9 municípios da região
do Circuito das Águas Pau-

lista, gerando cada vez
mais desenvolvimento,
empregos e renda”.
O polo integrará, nas
áreas de transformação
digital e inovação, os nove
municípios do Circuito das
Águas: Águas de Lindoia,
Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindoia, Monte
Alegre do Sul, Pedreira,
Serra Negra e Socorro.
Conforme o secretário
de desenvolvimento regional do Estado de São
Paulo, Marco Vinholi, o
Polo de Transformação e
Inovação Digital funcionará como um fomentador de
oportunidades na região.
“O Governo do Estado de
São Paulo quer dar voz,
atenção e visibilidade para
as boas ideias e para as boas
iniciativas. Também queremos que o Polo com toda
a sua expertise e estrutura
ajude a gente a implantar o programa “Cidades
Inteligentes” na região.
Com essas ferramentas,
nós vamos construir um
estado ainda mais forte “,
destacou Vinholi.

Após fim de contrato com Hospital Bom Samaritano,
Prefeitura atenderá no Pronto-socorro de Artur Nogueira
De Artur Nogueira

A medida ainda não
caracteriza a transferência
Neste domingo, 3 de das assistências médicas
outubro, se encerra a para outra cidade já que o
vigência do contrato en- mesmo só é possível após
tre Prefeitura e Hospital consentimento e assinaBom Samaritano (HBS). tura do prefeito Lucas Sia
Dessa forma, o Poder Ex- (PSD). Dessa forma, os
ecutivo Municipal passará atendimentos continuarão
a realizar os atendimentos sendo feitos no município
médicos no Pronto-so- nogueirense até a formalcorro do Centro de Artur ização de um novo convêNogueira. A Secretaria nio. Moradores somente
de Saúde frisa que, em serão transferidos caso
8 meses, o PS realizou haja necessidade clínica,
aproximadamente 50 mil de média e alta complexassistências (49.368), en- idade.
quanto o HBS não atingiu
nem 10 mil (9.638), ou
ESTUDOS DE NOVOS
seja, o Pronto-socorro CONTRATOS
Central teve uma taxa de
Com o término do coneficiência 5 vezes maior.
trato, já foram feitas anáAlém disso, os ver- lises financeiras, jurídicas,
eadores solicitaram o visitas técnicas, avaliações
cancelamento do convê- administrativas, entre
nio com o HBS, fato que outros atos para viabilizar
levou a Prefeitura de Artur a celebração de um novo
Nogueira a intensificar convênio. Entre elas, em
ainda mais os estudos pesquisas de preços junto
para melhorar o aces- a fornecedores da região, a
so aos serviços de saúde Santa Casa de Cosmópolis
pelos moradores. Nesta foi o centro médico que
sexta-feira (1), a Câmara ofereceu maior variedade
aprovou por unanimi- de serviços pelo menor
dade, e dispensa de pare- preço, sendo que o hosceres, o Projeto de Lei Nº pital possui credencial
062/2021, que autoriza junto ao Sistema Único de
a Administração a firmar Saúde (SUS).
convênio com a Santa
Artur Nogueira recebeu
Casa de Cosmópolis.
propostas de hospitais de

Jaguariúna, Limeira, Cosmópolis e do próprio Hospital Bom Samaritano.
PAGAMENTOS EM
DIA
Um dos motivos que
levou a Prefeitura a não
renovar o contrato com o
HBS, é que o Pronto Socorro de Artur Nogueira
atendeu 5 vezes mais que
o HBS nos últimos oito
meses de gestão. Enquanto o PS atendia 49.368 pacientes de janeiro a agosto
deste ano, o HBS atendia
9.638.
Em uma cidade de mais
de 55 mil habitantes, o
hospital realizou, neste
mesmo período, apenas
27 cirurgias de emergência e 279 imobilizações
ortopédicas. Houve casos
inclusive em que a Administração Municipal teve
gastos para transportar
pacientes para hospitais
da região - via Central de
Regulação de Ofertas e
Serviços de Saúde (Cross)
-, mesmo tendo leito disponível na referida unidade médica.
O baixo atendimento ocorria mesmo com
a Prefeitura Municipal
realizando todos os pagamentos do convênio em

dia. O Poder Executivo
repassava mensalmente a
quantia de R$650 mil ao
Hospital para pagamento
dos serviços prestados,
sendo que o valor era dividido em duas parcelas
de R$325 mil. De janeiro a
agosto, o Poder Executivo
havia repassado mais de
R$5 milhões à unidade.
A Prefeitura também
efetuava o pagamento
de R$240 mil por mês,
referente aos leitos Covid
instalados no HBS. O valor era pago diretamente
ao Instituto Medizin
(hospital), e nos oito primeiros meses deste ano
foram repassados exatos
R$1.680.000,00.

com os atendimentos do
Pronto Socorro em total regularidade, se faz
necessário realizar um
novo contrato - do qual
demanda exigências constitucionais. A contratação
sem o preenchimento de
todos os quesitos implica
SEM CONDIÇÕES LE- em improbidade administrativa e rejeição de contas
GAIS
Ainda de acordo com a municipais”, complemenPrefeitura, a renovação do tou a Administração.
contrato com o Hospital
SANTA CASA DE COSBom Samaritano não é
cogitada pelo fato de que MÓPOLIS
Caso o convênio venha
a unidade não preenche
as condições legais e a ser celebrado, a Santributárias para assumir ta Casa oferecerá atenobrigação junto ao Poder dimentos de média e
alta complexidade aos
Público.
“Em outros momen- moradores nogueirenses,
tos, a prorrogação foi até sem custo adicional caso
possível por conta da pan- o paciente venha a ser
demia. No entanto, como transferido. A oferta inclui
o município agora conta serviços de ginecologia /

obstetria, cirurgia geral, ortopedia, pediatria,
anestesia e pré-anestesia,
clínica médica, sala de
emergência/urgência, exames de imagem – PA e
psiquiatria.
Dessa forma, serão
oferecidos aos munícipes
procedimentos médicos
que atualmente não são
suportados pelo Pronto Socorro Municipal de
Artur Nogueira e nem
por hospitais referenciados pelo SUS na região.
Com pronto-atendimento
24 horas, a Santa Casa é
reconhecida pela excelência dos serviços prestados, pela humanização
dos atendimentos e pela
inovação tecnológica apoiada na maior estrutura física hospitalar da
região.

Saúde de Jaguariúna começa a vacinar idosos a partir
de 60 anos e profissionais da Saúde com a 3ª dose
contra a Covid
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal de
Saúde, começa a vacinar nesta segunda-feira,
dia 4 de outubro, idosos a partir de 60 anos
de idade e profissionais
da saúde com a terceira
dose (reforço) contra o
coronavírus. Para receber a dose de reforço o
público-alvo deve ter sido
imunizado com a segunda dose há pelo menos
seis meses.

Também serão vacinadas com a terceira dose
pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há no mínimo 28 dias. Integram
esse grupo pacientes
transplantados, pessoas
que fazem hemodiálise,
pacientes oncológicos
em quimioterapia e pacientes com HIV, entre
outras.
A segunda dose das
vacinas Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca
também serão aplicadas nesta segunda-fei-

ra. A vacinação contra a
Covid-19 em Jaguariúna
acontece no Parque Santa Maria, de segunda a
sexta-feira, das 15h às
19h.
Para ser imunizado é
preciso apresentar documento com foto, Cartão
Cidadão e comprovante
de endereço. No caso dos
idosos e imunossuprimidos que receberão a terceira dose e dos que vão
receber a segunda dose,
também é necessário levar o cartão de vacinação
contra a Covid-19.
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Com a presença de Rodrigo Garcia, Jaguariúna
assina contrato para a construção de 384 moradias

De Jaguariúna
Com a presença do vice-governador do Estado
de São Paulo, Rodrigo
Garcia, e diante de uma
plateia de moradores da
cidade, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis,
assinou neste sábado (02)
o contrato da Prefeitura com a incorporadora
Terra Nova, vencedora da
licitação para a construção
de 384 apartamentos no
Jardim Dona Irma pelo
programa Nossa Casa
-Preço Social, uma parceria entre a Administração
Municipal, que doou o

terreno, e o Governo do
Estado, que subsidia o
programa. Jaguariúna é a
primeira cidade do Estado
a ser contemplada com o
projeto.
O número final de imóveis a serem construídos
subiu de 312 para 384, um
acréscimo de 72 unidades,
ou 23% a mais do que
o previsto inicialmente
no projeto. A revisão foi
anunciada pelo secretário executivo de Estado
da Habitação, Fernando
Marangoni, e confirmada
pelo próprio vice-governador, no evento realizado
em frente ao terreno onde

serão construídos os apartamentos de dois dormitórios e 44,87 m² de área
privativa, no Dona Irma.
Dos 384 imóveis, pelo
menos 122 serão destinados exclusivamente a
famílias com renda de
até três salários-mínimos
pelo preço social de R$
100 mil, cuja entrada será
subsidiada pelo Estado.
“A gente sabe o quanto é
difícil pagar aluguel. Vocês vão deixar de pagar
em média de R$ 800 a
R$ 1 mil de aluguel. E esse
sonho se torna realidade
hoje. Estamos no terreno,
estou com o vice-governador, assinamos o contrato
e as obras vão começar.
Mais de uma centena de
famílias vão deixar de
pagar aluguel e vão ter a
dignidade de ter a sua casa
própria”, disse o prefeito
Gustavo Reis.
O vice-governador Rodrigo Garcia destacou “o
momento difícil”, com a
pandemia de coronavírus,
e o esforço do governo em
retomar as atividades. “A
gente sabe que agora é
a hora fundamental dos
governos ajudarem a população a retomar a sua
vida. E é isso o que a gente
veio fazer aqui em Jaguariúna hoje”, disse Garcia.
“E fico feliz que o Gustavo
conseguiu fazer essa obra
no centro de Jaguariúna,
isso é dignidade para as
pessoas”, continuou Garcia. “Esse programa é para
quem não tem casa e para
quem ganha pouco e que,
se não fosse essa ajuda,
não teria condição de ter
a sua casa”, afirmou.
“Estamos aqui falando
de recursos fundamentais
para cada um de vocês.
Estamos vivendo um momento de grande revo-

lução nos investimentos
pelo Governo do Estado
de São Paulo”, completou
o secretário estadual de
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também presente no evento.
Também estiveram
presentes no evento a vice-prefeita de Jaguariúna,
Rita Bergamasco, os deputados Vanderlei Macris
e Edmir Chedid, o cantor
e ex-vereador de São Paulo Netinho de Paula, os
prefeitos João Leandro
Lolli (Santo Antonio de
Posse), Marquinho de Oliveira (Morungaba), Rafael
Piovezan (Santa Bárbara
d’Oeste) e Carlos Alberto
Martins (Amparo), além
de vereadores, secretários
municipais e outras autoridades.
MAIS RECURSOS
Além do anúncio dos
384 apartamentos no
Dona Irma, com subsídios de R$ 7,8 milhões,
Rodrigo Garcia também
confirmou a liberação de
mais R$ 5,2 milhões a
Jaguariúna para outros
três projetos. Serão destinados pelo Estado R$ 835
mil para a construção da
UBS (unidade básica de
saúde) do Nassif, R$ 350
mil para reforma de creches e R$ 4 milhões para
pavimentação asfáltica e
infraestrutura.
PREÇO SOCIAL
Os subsídios do programa Nossa Casa-Preço Social são concedidos para
imóveis financiados a preço social ou de mercado
pela Secretaria de Estado
da Habitação, por meio da
Agência Casa Paulista. As
famílias também podem
contar com financiamento
da Caixa Econômica Federal. Para ter direito ao subsídio estadual, porém, a

renda familiar não poderá
ultrapassar cinco saláriosmínimos. De acordo com
as regras do programa, o
beneficiado deverá residir
ou trabalhar em Jaguariúna ou morar nas cidades
vizinhas.
As inscrições para os
interessados serão abertas
em até 60 dias pelo site
www.nossacasa.sp.gov.
br. Caso o número de
candidatos seja superior
às unidades sociais disponíveis, a seleção será realizada por meio de sorteio
público.
Na modalidade Nossa
Casa - Preço Social, as
prefeituras fazem a oferta
dos terrenos e, por meio
de licitação pública, é definida a empresa privada
responsável por desenvolver o empreendimento.
Parte das unidades habitacionais será destinada
a preço social, com valor
bem reduzido em relação
ao preço normal, para
famílias baixa renda, com
cotas específicas para residentes em áreas de risco
e famílias que recebam
auxílio aluguel municipal.
O restante das moradias
será comercializado pela
empresa a preço de mercado.
SANTO ANTÔNIO
DE POSSE
Durante o evento,

também foi liberado um
aporte de R$ 1,2 milhão
do Programa Nossa Casa-Apoio para fomentar
a construção de 120 unidades do empreendimento Residencial Azaleia
Mod.1, no município de
Santo Antônio de Posse.
Os recursos serão disponibilizados na forma de
subsídio para que famílias
de baixa renda possam ter
acesso à aquisição da casa
própria.
A modalidade Nossa
Casa - Apoio fornece cheque moradia a famílias
com até três salários-mínimos para aquisição de
moradias em empreendimentos aprovados pela
Secretaria de Estado da
Habitação. O cheque moradia é um subsídio concedido pelo Governo do
Estado, por meio da Casa
Paulista, para as famílias
efetivarem a compra do
imóvel, junto às construtoras. Esse subsídio
será usado para abater o
valor final na assinatura
do contrato de financiamento habitacional. A
demanda é aberta a todos
que se enquadrarem nos
critérios do programa e
devidamente aprovada
pela Caixa Econômica
Federal, que concederá o
financiamento habitacional das moradias

Partos de gestantes nogueirenses passam a ser
feitos na Santa Casa de Cosmópolis
da secretaria de Saúde,
informa que os partos de
gestantes nogueirenses
passaram a ser realizados
no Hospital Santa Casa
da Misericórdia, em Cosmópolis.
A secretaria salienta que, em situações de
atendimento de urgência
e/ou emergência, a gestante deverá se dirigir
ao Pronto Socorro Municipal, no Centro, onde
De Artur Nogueira
gestante e com a saúde a mesma será acolhida e
do bebê, a Prefeitura de avaliada. Se necessário,
Preocupada com a Artur Nogueira, por meio a gestante será encamin-

hada para a Santa Casa
da Misericórdia, com
motorista e veículos à
disposição.
Caso tenha chegado a
hora do parto, a gestante
poderá se descolocar diretamente para a Santa
Casa, em Cosmópolis,
onde também será acolhida, avaliada e, se for o
caso, será realizada a internação e todos os procedimentos necessários.
Na Santa Casa, as gestantes receberão atendimento por uma equipe de

Assistência Humanizada
ao Parto, onde poderão
passar por exames de
diagnósticos da mãe e do
bebê, terão acesso a leito
de enfermaria (clínico ou
cirúrgico), cuidados pré
e pós-parto, exames de
análises clínicas, exames
de imagem, centro cirúrgico, dentre outros. Além
disso, o parto vaginal ou
operatório será sempre
assistido por médicos
habilitados.
“Realizamos visitas
técnicas à unidade, e nos

certificamos de que a
Santa Casa possui estrutura adequada e uma
equipe qualificada, que
prestará um serviço com
extrema qualidade às
nossas futuras mamães e
de seus filhos”, destacou
a secretária Angela Pulz
Delgado.
A mudança ocorre em
virtude do encerramento
do convênio com o com
Hospital Bom Samaritano, que antes prestava
tais serviços às munícipes
nogueirenses.

Projeto aprovado na Lei Aldir Blanc leva musicalização
para bebês à Centro de Educação Infantil
De Itapira
Um dos projetos
aprovados na Lei Aldir Blanc em Itapira e
que está em execução
desde o início do mês
de setembro leva musicalização para bebês de
cinco meses a dois anos
de idade. As atividades
são gratuitas, sediadas
no CEI (Centro de Educação Infantil) Dr. José
Alberto de Melo Sartori e
contemplam 10 crianças
que se inscreveram previamente. Apesar de a
Lei Aldir Blanc ser voltada para a área cultural,
como o projeto envol-

via bebês a Secretaria
de Cultura e Turismo
firmou parceria com a
pasta de Educação para
o desenvolvimento dessa
atividade.
Executado pelas professoras Diana Bitencourt, Jéssica Cineco e
Nathália Gonçalves, o
Projeto Crescer Musicalmente tem como principal objetivo difundir a
modalidade da musicalização para bebês a partir
de cinco meses. “Estamos acostumados com
aula de musicalização
para crianças a partir de
quatro anos, mas nosso
objetivo era trazer para

o município de maneira
acessível (gratuita) essas
aulas para bebês”, disse a
professora Diana.
As atividades são
desenvolvidas todo o
sábado, com uma hora de
duração, e contam com a
participação de uma pessoa da família da criança
(pai, mãe, avó, etc) para
que essa interação seja
estendida para o âmbito
familiar. “Em cada encontro pode participar
um familiar e sugerimos
que os responsáveis se
intercalem pra que essa
rede de interação das
crianças seja maior”, explicou a professora.

As dinâmicas das aulas são pensadas para
que a criança se familiarize com o início e fim
da atividade e interaja da
melhor forma, seja com
os instrumentos ou seu
próprio corpo. “Usamos
instrumentos específicos
para bebês e movimentos corporais e é muito
interessante observar
o desenvolvimento da
criança e a participação
delas quando as músicas
começam. Elas batem
palmas, balbuciam e se
movimentam bastante”,
relata Diana.
famílias inscritas. No
A s a u l a s s e g u e m caso de desistências ou
até dezembro para as desligamentos por faltas,

as crianças que aguardam na lista de espera
serão chamadas.
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Prefeitos definem campanha conjunta de
conscientização sobre uso racional da água
Brasil, responsável pela
PCH Mogi Guaçu. A AES
Brasil atua nos setores
de serviços, geração, armazenamento de energia
elétrica.
O superintendente do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
(SAMAE), Mário Antônio
Zaia, destacou a preocupação com o período
crítico e disse que a vazão
do Rio Mogi Guaçu está
em 6 metros cúbicos
por segundo, sendo que
a captação de água do
município é feita pela
represa, que opera com
46% de sua capacidade.
“A captação nossa, de
Mogi Mirim e de Itapira
acontece regularmente,
De Mogi Guaçu
é importante que mora- forma online, a questão mas temos uma preocudores de toda a região do abastecimento de pação com as cidades que
As Prefeituras de Mogi promovam, no dia a dia, água nos municípios por ficam mais para baixo.
Guaçu, Mogi Mirim e Ita- a utilização racional do conta do período de es- São 36 municípios que
pira irão promover uma líquido.
tiagem. Os prefeitos Ro- são abastecidos pelo Rio
campanha conjunta em
A opção por uma ação drigo Falsetti, de Mogi Mogi Guaçu. Esse monfavor da conscientização coletiva foi definida nes- Guaçu, e Paulo Silva, itoramento precisa ser
para redução do con- ta sexta-feira, dia 1º de de Mogi Mirim, partici- feito”, avaliou.
sumo de água. Recurso outubro, quando as Pre- param, além de represenOutra preocupação
natural essencial à vida, feituras discutiram, de tantes de Itapira e da AES

das autoridades é com
relação à questão ambiental e o período da piracema, iniciado em novembro. Paulo Rodrigues
de Souza, representante
da AES Brasil, antiga
AES Tietê, disse que a
Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo
(Cetesb) está acompanhando a questão e que os
municípios serão comunicados sobre qualquer
mudança ou se houver algum comprometimento.
“Estava bem preocupado antes dessa nossa
reunião e fiquei mais
tranquilo ao saber que
nosso abastecimento
não está comprometido.
Acredito que podemos
fazer uma campanha unificada para que a população tenha consciência
sobre a importância de
se economizar água nesse
período crítico. Assim,
evitamos medidas mais
drásticas e preservamos
o Rio Mogi Guaçu”, de-

stacou o prefeito de Mogi
Guaçu, sendo a proposta
aceita pelos demais participantes.
Por conta do período
de estiagem, a Secretaria de Comunicação de
Mogi Guaçu iniciou, em
setembro, a campanha
Economia de Água: Tá
na nossa mão. Na próxima semana, a campanha
unificada será discutida
pelas Prefeituras. A meta
é alertar toda a população sobre a necessidade
de economizar água para
garantir que esse recurso
tão essencial não falte.
Além do prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Luiz
Tuckumantel, o chefe de
Gabinete, Ruben Coimbra Novaes, o presidente
da Defesa Civil, Gildésio
Cezário, e os secretários
Marcelo Sartori (Meio
Ambiente) e Leila Maria Ramos (Assistência
Social) participaram da
reunião.

Obras realiza melhorias nas estradas rurais do
munícipio
De Mogi Guaçu
Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras e
Mobilidade (SOM) iniciou
os serviços de melhorias e
conservação das estradas
rurais de Mogi Guaçu. O
trabalho faz parte do cronograma de manutenção
da pasta.
A manutenção das estradas rurais visa melhorar a qualidade de vida
dos moradores, assim
como facilitar o transporte
evitando os problemas de
locomoção nos bairros.
A Secretaria de Obras e
Mobilidade está atuando
nos locais com máquinas,
fazendo a manutenção das
vias com cascalhos. A meta
é concluir os serviços no

prazo de um mês.
“Apesar da longa estiagem, as chuvas causam
erosão em diversos pontos
das estradas rurais, dificultando o acesso de moradores e também do transporte escolar de alunos”,
explicou o responsável pelo
serviço, Márcio Benedito
Balbino.
As melhorias
começaram na Estrada
Municipal Vicente Ortiz
de Camargo, no bairro da
Roseira, passado pela Estrada Municipal Júlio Cola
até a Rodovia SP-342 Governador Adhemar Pereira
de Barros – Mogi Guaçu a
Espírito Santo do Pinhal –
no bairro Nova Louzã.
O trabalho também está
sendo executado da Ro-

dovia SP-342, iniciando
próximo a Igreja de Santa
Rita, entrando pela Estrada Municipal Dorival
Ferreira até a Rodovia
Antônio Joaquim de Moura Andrade – Mogi Guaçu
a Itapira –.
Outro trecho de manutenção percorre a estrada rural que passa pelo
Córrego Ribeirão Anhumas, da Rodovia SP-342
até divisa com o munícipio
de Estiva Gerbi.
“Nosso município tem
uma grande área rural que
precisa de manutenção
constante, por isso, tínhamos a necessidade de fazer
o trabalho, pois os usuários estavam enfrentando
Além disso, a pasta ex- de cacimbas. “As cacim- fim de evitar erosões e asdificuldades de tráfego”, ecuta ainda o serviço da bas servem para conter soreamento de córregos”,
comentou Balbino.
limpeza de tubulações e as águas das chuvas, a ressaltou.

Prefeito participa de evento estadual do CREA e
propõe parcerias no atendimento à população de
baixa renda

De Mogi Mirim

O Prefeito Paulo
Silva participou nesta
quinta-feira (30) de
uma cerimônia realizada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), em

São Paulo. Na prática,
o foco é viabilizar uma
colaboração mútua entre o município e o
CREA com o objetivo
de modernizar e inovar
os serviços nas áreas
de agronomia, engenharia e geociências no

município.
Além de participar
da plenária, que contou
com a presença de 274
conselheiros de 200
municípios que representam todo o estado paulista, o prefeito
também se reuniu com

o presidente estadual do CREA, Vinicius
Marchese.
Na ocasião foram
propostas parcerias
entre o órgão e o governo municipal, a fim de
viabilizar assistência
técnica gratuita para

a população de baixa
renda nos setores de
engenharia e arquitetura e o auxílio técnico
na elaboração do Plano
Diretor.
Em toda a programação, o prefeito
esteve acompanhado

pelo vereador Dirceu
Paulinho, o presidente
da Associação de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Mogi
M i r i m , T h i a g o H e nrique Raymundo e o
engenheiro Neiroberto
Silva
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Programação de aniversário da cidade engloba
atividades diversificadas

De Itapira
Neste mês de outubro
Itapira comemora 201
anos e para celebrar a
Prefeitura está com uma
programação especial
que engloba atividades
diversificadas ao longo de todo o mês. Seguindo todos os protocolos de prevenção do
coronavírus, as atividades culturais coletivas
começam a ganhar mais
espaço e atingem público de diferentes idades.
Lançamentos de serviços
e programas municipais
também estão previstos,
além da inauguração da
nova EMEB “Dona Izaura da Silva Vieira”.
O calendário começa
neste domingo, dia 3,
com a reinauguração da
Feira Matinal no Pátio
do Mercadão a partir

das 6h00. O espaço disponibilizado para os
feirantes foi remodelado
a fim de deixar todas as
barracas em mais evidência e valorizar ainda mais
os produtores itapirenses. Neste domingo haverá
show ao vivo com Nathan
Nunes e Flávia Souza.
Ainda no domingo,
das 15h00 às 17h00 a
Praça CEU, no bairro
José Tonolli, recebe a 2ª
edição do Projeto Cultura em Movimento. A
atividade é gratuita e leva
exposições itinerantes
dos museus municipais
(Museu de História Natural, Museu Histórico,
Casa Menotti de Picchia
e Museu do Esporte) da
Biblioteca para os bairros da cidade. Os objetos
são expostos em bancadas e haverá um monitor de cada instituição

apresentando e explicando sobre os objetos.
A Biblioteca Municipal
atua com cadastramento, empréstimo e com a
Geladeira Itinerante com
livros para troca.
Na próxima quinta-feira, 7, as Secretarias
de Cultura e Turismo,
Obras e Planejamento
entregam o novo playground do Parque Juca
Mulato, com brinquedos
modernos e diferentes.
A inauguração está prevista para acontecer às
10h00 e logo em seguida o novo espaço já estará disponível para a
diversão das crianças.
Serviços e programas
serão lançados ao longo
do mês e na semana de
aniversário também será
inaugurada a nova EMEB
“Dona Izaura da Silva
Vieira”.

O calendário está disponível abaixo e os detalhes de todas as atividades
serão divulgados próximo às suas respectivas
datas.
Programação – de 03
a 31 de outubro
Dia 07 - às 10h00 –
Entrega do novo Playground do Parque Juca
Mulato
Dia 10 - das 14h00 às
16h00 – Oficina recreativa para crianças no
Parque Juca Mulato
Dia 12 - Dia da Criança
10h00 às 16h00 - Museus abertos para visitação
15h00 - Teatro “A
História da Fofoca a Vida
da Bruxa Boboca” no auditório do ESO
19h00 - Espetáculo
“Universo Circense” no
Parque Juca Mulato
Dia 16 - às 9h30 – Entrega da reforma da Biblioteca na Praça CEU com
Contação de História
Dia 17 - às 10h00, às
14h00 e às 18h00 – Espetáculo Teatral “O Gato
de Botas” no auditório
do ESO
Dia 18 - às 18h30 Lançamento do Programa Sinal Vermelho
na ACEI
Dia 19 - às 19h00 –
Lançamento do Serviço
‘‘Entrelaços’’ no Salão do
Júri no Fórum
Dia 20 - às 14h00
- Lançamento do Programa Empreenda Rápido na Praça CEU
Dia 21 - às 20h30 – Espetáculo “Circo Venegas”

na Avenida dos Italianos
Dia 22 - às 16h00 Live de lançamento do
Programa Municipal de
Transferência de Renda
Dia 22 - às 9h00 Inauguração da nova
EMEB “Dona Izaura da
Silva Vieira”
Dia 22 - às 19h00 –
Oficina “Vivências e Experimentações com a
Cultura Popular Brasileira” no UNIESI
Dia 23 - às 9h00 Mobilização na Praça
Bernardino de Campos
sobre o Programa Sinal
Vermelho
Dia 23 - às 19h00 –
Encontro de Corais na
Igreja Matriz de Santo
Antônio

Toy Fonseca” por Fábio
Zangelmi no Museu
Histórico
O dia todo - Intervenção Artística Urbana
“Muro Retrato” (Casa
da Cultura e Estação Fepasa)
10h00 às 16h00 - Museus abertos para visitação
16h00 - Teatro “Caravana Roliday”, no anfiteatro do ESO
19h30 – Concerto da
Banda Sinfônica Lira Itapirense no Parque Juca
Mulato
Dia 27 - às 17h00 Agradecimento a todos
que colaboraram com as
famílias vulneráveis durante a pandemia (vídeo)
Dia 30 - Lançamento
Dia 24 - Aniversário Virada SP Online
da cidade
Dia 31 - das 9h00 às
8h00 - Hasteamento 18h00 - Encontro de
da Bandeira em frente à Carros no Parque Juca
Casa da Cultura
Mulato
8h30 - Homenagem
Dia 31 - às 9h00 - OficiMonumento Lions Clube na de Dança “Sarau Bor9h00 - Saída do Pas- boleteando” no Parque
seio de Bike da Praça do Juca Mulato
Ciclista
Dia 31 - às 10h00 9 h 0 0 à s 1 7 h 0 0 - Projeto Coreto - Casa
Exposição fotográfica das Artes no Parque Juca
“Resgate do Acervo de Mulato

Cultura promove duas exposições durante o
mês de outubro

De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Cultura realizará
durante este mês as
exposições artísticas
‘Recordar’, no hall de
entrada do Centro Cul-

na próxima terça-feira,
5 de outubro, a partir
das 15h.
Recordar é produzida pelas professoras Eli
Cóvulo e Nilse Santamarina Peres, que traz
um compilado de obras
realizadas pelas artistas
durante os anos com
um olhar sobre a vida.
Segundo as artistas, a
exp osiç ão ap resenta
obras com diversas texturas para serem vistas
com outros sentidos.
“O trabalho nos faz
refletir sobre novas formas de ver o mundo,
observar o entorno e
fazer leituras do outro
e de nós mesmos”, comentam Eli e Nilse.
A entrada e o estacionamento são gratuitos
e esta exposição poder
vista de segunda a sexta-feira, até o feriado do
Dia de Finados, em 2 de
novembro.
Máscaras
Com abertura na
tural e ‘Máscaras’, no
terça-feira,
5 de outespaço cultural do Buriubro,
a
partir
das 15h,
ti Shopping. A primeira
a
mostra
é
um
trabalho
iniciou nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, do artista Sidnei Cirilo
e está aberta para vis- de Sá que ficará exposta
itação pública das 8h até 31 de outubro, no
às 17h. A outra, começa espaço de exposições

do Buriti Shopping. No
Artista: Sidnei Cirilo
dia da abertura, haverá de Sá
uma intervenção de
Local: Buriti Shopdança relacionada ao ping
tema.
Horário: SegunExposições
da-feira à sábado, das
Recordar
Artistas: Eli Cóvulo
e Nilse Santamarina
Peres
Local: Centro Cultural
Horário: Segunda a
sexta-feira, das 8h às
17h.
Endereço: Avenida dos Trabalhadores,
2.651, Jardim Camargo
Máscaras

10h às 22h. Domingos
das 14h às 20h
Endereço: Rua Francisco Franco de Godoy
Bueno, 801, Pedregulhal
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Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 069/2021- 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 LOCAÇÕES
DE CABINES SANITÁRIAS (MASCULINO/FEMININO) MODELO STANDARD E PNE, CONFORME
ANEXO I DO EDITAL. Data da Realização 20/10/2021 às 14h00. 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, 04 de outubro de 2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 02/2021
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 07/2018
Convocação de aprovados para provimento de vagas do quadro de
empregos do CONDESU
O
Superintendente
do
Consórcio
Intermunicipal
para
o
Desenvolvimento Sustentável, com sede na cidade de Cosmópolis,
Estado de São Paulo, na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275,
Centro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os candidatos
abaixo relacionados, aprovados no Processo de Seleção Publica N.º
07/2018, a comparecerem na sede do CONDESU, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às
12h00, para atribuição de 02 (duas) vagas para o emprego de Motorista
II, do quadro de empregos em geral deste consórcio, com lotação no
município de Artur Nogueira.
Os candidatos deverão apresentar no ato da posse os seguintes
documentos originais acompanhados de suas respectivas cópias
legíveis.
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último registro) /
PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 / Carteira de Identidade
(RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) / Título de Eleitor / Certidão de
Quitação Eleitoral (Cartório Eleitoral ou Online) / Atestado de
Antecedentes Criminais (Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de
Distribuição Criminal (Justiça Federal ou Online) / Comprovante de
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) / Comprovante
de Quitação com o Serviço Militar (para homens entre 18 e 45 anos de
idade) / Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável
/ Certidão de Nascimento (se solteiro) / Certidão de Nascimento dos
filhos menores de 21 anos de idade / Caderneta de Vacinação dos filhos
com até 05 anos de idade / Comprovante de Escolaridade Ensino
Fundamental Incompleto / CNH Categoria “D”.
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos
estabelecidos, será considerado desistente, implicando sua eliminação
definitiva e convocação do candidato classificado imediatamente
subsequente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
MOTORISTA II
CLASS. N.º INSC.
NOME
RG
4
1277244
Nicolas Dias Thome
1283195500
5
1264965
Clayton dos Santos
327823744

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
PROCESSO Nº 032/2021
CONTRATO Nº 036/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de 150 Barras de tubo PVC coletor ocre liso DN 100 mm X 06 metros JEI, com entrega integral, para execução de ligações de
esgoto, conforme as especificações constantes no anexo I, conforme as especificações e condições
constantes no processo sob nº 032/2021, nos termos do Edital, Termo de Referência e demais peças
processuais que compõem o processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os quais
integram este instrumento, independente de transcrição.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução se dará de forma imediata, conforme solicitação do
SAEAN em edital.
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência deste Contrato tem início na data de sua assinatura com
vigência de 60 dias.
VALOR: R$ 27.750,00 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2021

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE (01) EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DE EXAMES DESTE MUNICIPIO E AUXILIAR
EM DIAGNOSTICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- EMENDA PARLAMENTAR, REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-MINISTÉRIO DA SAÚDE- Data da Realização 26/10/2021 às
14h00. 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, 04 de outubro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 067/2021- 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 MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO
I DESTE EDITAL. Data da Realização: 22/10/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E
EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.
arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 04 de outubro de 2021.
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
AUTORIDADE COMPETENTE- DECRETO Nº 12/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 068/2021- 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 COM INSTALAÇÕES DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUNDS NAS CRECHES;
EMEIS E EMEFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE
EDITAL. Data da Realização: 26/10/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 04 de outubro de 2021.
DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO
Secretária de Educação
AUTORIDADE COMPETENTE- DECRETO Nº 12/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
Extrato de Contrato

Cosmópolis, 05 de outubro de 2021
JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Sustentável - CONDESU

Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO: 011/2021
TOMADA DE PREÇO: 002/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP
OBJETO: Fica aditado o presente contrato, conforme cláusula 5.4 do contrato, acrescendo 1(um)
veículo sem condutor, com quilometragem livre e com manutenção. Veículo preferência fabricação
nacional, cor branca, tipo caminhão cabina dupla chassi, com potência de 170 cv a 3500 rpm e torque
de 84,8Kgmf entre 1250 e 2900 rpm para capacidade carga de entre 1965kg e 2150kg. Equipamentos: ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, rastreador, carroceria em
alumínio, sirene de sinalização.
Referência Diesel S10.Km estimado por mês 5.000 cada veículo, conforme termo de referência Anexo
I.
Valor Mensal: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
Valor Global: R$ 105.600,00 (Cento e cinco mil e seiscentos reais)
Data Assinatura: 20 de setembro de 2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – Pregão Presencial para a escolha da proposta que apresentar
o Menor Preço por Item para contratação de empresa especializada para fornecimento fracionado
de produtos químicos para utilização no tratamento de água e esgoto do município conforme Anexo
I - Termo de Referência. Encerramento, entrega dos envelopes e documentos de credenciamento e
abertura das Propostas: dia 25 de outubro de 2021 as 10:00 horas no escritório do SAEAN, Rua Ademar de Barros, 1741, Jd Wada, Artur Nogueira – SP. Informações: e-mail compras@saean.sp.gov.br.
Acesse o edital completo no site:
https://transparencia.betha.cloud/#/qB6IT7P95b8mP91Y1aMWPg==
Artur Nogueira/SP, 05 de outubro de 2021.
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
PROCESSO Nº 032/2021
CONTRATO Nº 036/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de 150 Barras de tubo PVC coletor ocre liso DN 100 mm X 06 metros JEI, com entrega integral, para execução de ligações de
esgoto, conforme as especificações constantes no anexo I, conforme as especificações e condições
constantes no processo sob nº 032/2021, nos termos do Edital, Termo de Referência e demais peças processuais que compõem o processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução se dará de forma imediata, conforme solicitação do
SAEAN em edital.
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência deste Contrato tem início na data de sua assinatura com
vigência de 60 dias.
VALOR: R$ 27.750,00 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”

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:
_________________________________________________________________
JILDEVÂNIO SOUZA DOS SANTOS, solteiro, de nacionalidade brasileira, natural de Itamaraju
- BA, residente à Rua das Hortências, 38, Nucleo H, Jardim das Flores, Santo Antonio de Posse
- SP, filho de GILTON RODRIGUES DOS SANTOS e de JACI MARTIN DE SOUZA; e GRAZIELE FABÍOLA BIANCHI solteira, de nacionalidade brasileira, natural de Amparo - SP, residente à
Rua José Luis Camargo Moreira, 123, Jardim Moreirinha, Santo Antonio de Posse - SP, filha de
ANTONIO ANGELO BIANCHI e de MARIA EUNICE DA COSTA BIANCHI.
_________________________________________________________________
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, 01 de outubro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

