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Em reunião com Rodrigo Garcia, representantes da Unicamp
e políticos discutem viabilidade do Hospital Metropolitano
Uma reunião entre
o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis,
o reitor da Unicamp
(Universidade Estadual de Campinas),
Antônio José de Almeida Meirelles, o
Tom Zé, a vice-reitora da universidade,
Maria Luiza Moretti,
e o vice-governador
do Estado, Rodrigo
Garcia, discutiu a
viabilidade da implementação do Hospital Metropolitano de
Campinas, que será
construído na Unicamp e deverá desafogar o atendimento
em toda a região com
mais 400 leitos.
Página 7.

Governo de SP inicia 6 obras em
vicinais na região de Campinas;
investimento é de R$ 43,8 milhões
O Governo de São Paulo
iniciou esta semana as obras
da 1ª fase do Novas Estradas
Vicinais, programa que está
levando melhorias a 745 quilômetros de 66 vias incluídas
na primeira etapa do cronograma. O investimento nesta
fase é de R$ 521 milhões e está
gerando quase 10 mil vagas de
empregos.

A região de Campinas (DR
1) teve seis obras iniciadas,
totalizando R$ 43,8 milhões
de investimentos em 39,2
km de vicinais: Estrada MOR
354 (999) - Estrada do Rio
Acima, em Monte Mor - 13, 2
km; Estrada MOR 354 (999) Estrada do Rio Acima, ligação
entre Monte Mor a Viracopos,
em Campinas - 7,9 km; Estra-

da SMR-334 Mineko Ito, em
Sumaré - 4,3 km; Estrada Vicinal Constante Pavan - Betel,
em Paulínia - 4,6 km; Estrada
Vicinal Fioravante Carlotti,
ligação da SP 095 ao Distrito
Industrial, em Pedreira - 5,3
km; e Estrada VLH-374 Rua
Clark, ligação da SP-330 ao
Bairro dos Macucos, em Valinhos - 3,8 km.
Página 3.

Circuito
das Águas
Paulista lança
à campanha
“Do descanso a
adrenalina”

Rodrigo Falsetti
assina convênio
com Santa Casa
para realização
de cirurgias
eletivas

As cidades que compõem
o Circuito das Águas Paulista
estão unidas em estratégias
que visam à retomada das
atividades do setor turístico,
um dos que mais sofreram
impactos diante da inusitada
situação que já se arrasta há
mais de um ano e meio.

Página 7.

O prefeito Rodrigo Falsetti
assinou na manhã desta terçafeira, 5 de outubro, convênio
com a Santa Casa de Misericórdia para a realização de 411
cirurgias eletivas relacionadas
a sistemas circulatório, digestivo, urinário, neurológico e
osteomuscular.
Página 6.

MB Challenge e Fórmula
Delta serão transmitidas direto
do Velocitta em Mogi Guaçu

Os fãs da velocidade
têm programa duplo
no domingo (10/10).
Diretamente do autódromo Velocitta, em
Mogi-Guaçu (SP), a
Rede Família de Televisão transmite mais
uma etapa da Mercedes-Benz Challenge e

acelera com os pilotos
da Fórmula Delta no
Campeonato Paulista
de Automobilismo. A
partir das 11h30, a Rede
Família traz a emoção
e todos os detalhes da
Mercedes-Benz Challenge. Na sequência, a
partir das 12h40, tam-

bém no Velocitta, a
Rede Família transmite
a Fórmula Delta. “Esta
prova ganha destaque
no calendário do Paulista de Automobilismo
pela alta performance
dos carros e condição
técnica dos pilotos”, diz
Costa.
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Amparo terá cinema ao ar livre
em comemoração ao Dia das
Crianças
Nos dias 9, 10, 11 e
12 de outubro, o Projeto
Cultural Cine Rodas estará em Amparo e exibirá filmes e desenhos de
classificação livre para
famílias e pessoas de to-

das as idades. As sessões
de cinema são gratuitas,
ao ar livre e transmitidas
a partir de uma carreta
com mais de 20 metros
de largura

Página 5.
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Saúde dá início ao Outubro
Rosa com ampliação do número
de exames de mamografia

*Por José Renato Nalini
Vive-se uma era em
que predomina o tosco,
o grosseiro, o chulo, o
medíocre e o feio. Isso
na linguagem e na convivência. Desaparecem
os traços elegantes de
relacionamentos alicerçados na finura, que é
o mesmo que finesse e
que oferece a quem procure nos dicionários,
um sem número de sinônimos. Dentre eles,
ácie, acuidade, agalhas,
agudeza, argúcia, delicadeza, destreza, diplomacia, discernimento,
habilidade,
ladinice,
perspicácia, sagacidade, suavidade, sutileza
e vivacidade, além da
“gracilidade” que empreguei no título.
Os humanos precisam de doçura para
sobreviver às intempéries. Estas não são apenas as consequências
naturais e inevitáveis
da insanidade que leva
o homem a destruir seu
habitat e a acelerar seu
próprio fim. Mas são as
vicissitudes impostas
aos mortais por exacerbação de maus modos, na proliferação de
ofensas, injúrias, difamações e até calúnias,
veiculadas de forma intensa e incessante pelas redes sociais. Uma
profusão de mau-gosto
em espaços reservados
para a civilidade. Espaços vivenciais que
deveriam primar pelo
bom tom e que foram
criados para tornar a
existência mais harmônica e, dentro do que é
humanamente possível,
mais feliz.
Será que Hobbes tinha razão e que o homem é, realmente, o
lobo do homem? Que
a primeira inclinação
do humano é liquidar
o semelhante, hostilizando-o a partir da
linguagem? Preocupa
as consciências sensíveis, a infame volúpia
do armamento geral da
população, que já mos-

tra sua malevolência na
disseminação de homicídios e latrocínios
evidenciadores de que
o porte de arma é um
convite à criminalidade, pronta a desabrochar a qualquer oportunidade.
Como já foi diversa
a característica brasileira quando vigiam o
respeito, a elegância no
porte e no falar, a finura que foi se perdendo
enquanto o sarcasmo
ganhava morada em
inúmeros
comportamentos rotineiros. Outro dia estava a rever o
poema “Errata”, de Cecilia Meireles, fórmula
sofisticada e serena de
advertir o editor que
imprimira com erros
uma de suas obras. Não
se imagina algo parecido em nossos dias,
tal a brandura e a ductibilidade do recado:
“Depois de impresso,
reparo que, embora
cego, este espelho levanta uma sobrancelha
a apontar meu erro claro. (Os espelhos sem
reflexo guardarão sempre algum brilho para
vírgula, ou cedilha ou
acento circunflexo...).
Como, porém, cada dia
vai sendo a vida diversa, e, quanto mais fiel
o verso mais infiel a ortografia pode ser que,
brevemente, o espelho,
nessa moldura, já não
seja cego e impuro, mas
certo e clarividente”.
Por que não aprendemos com Cecília Meireles a ser mais atentos
à nossa conduta às vezes intempestiva e ferina, para trazer ao mundo uma gota de mel, em
vez do barril de fel que
às vezes despejamos de
forma indiscriminada?
Cecilia era mulher de
extrema sensibilidade.
Gostava tanto de música que, após estudar no
Conservatório Musical
do Rio de Janeiro, propôs-se a escrever uma
ópera sobre São Paulo

Apóstolo! Não chegou a
fazê-la. Perdemos nós,
paulistas, de contar
com uma celebração a
mais, e de esperada excelência, sobre o padroeiro de nossa megalópole e do nosso Estado.
Mas sabia que não
podia fazer de forma tão
perfeita quanto pretendia, tudo o que os seus
sonhos lhe propunham.
Por isso optou pelo magistério. E pelo cultivo
da palavra. Não era a
literatura o seu principal interesse, mas movia-a, - ela mesma conta – “uma visão da vida
mais especificamente
através da palavra – e
isso, desde o princípio,
desde as primeiras histórias ouvidas, das primeiras cantigas, dos
primeiros brinquedos.
Quando eu ainda não
sabia ler, brincava com
livros, e imaginava-os
cheios de vozes, contando o mundo. Sempre me foi muito fácil
compor cantigas para
os brinquedos e desde
a escola primária, fazia
versos – o que não quer
dizer que escrevesse
poesia”.
Cecilia era mulher
apaixonada pelo que
fazia e essa paixão era
exercida com ternura.
Isso é o que parece faltar para muitos seres
racionais nestes tempos que, diante da pandemia, da miséria, do
desemprego, da desfaçatez e do deboche, poderiam ser chamados
de “tempos horríveis”.
Releiamos
Cecilia
Meireles e aprendamos
com ela a colocar mais
poesia no mundo que
pode ser bem melhor,
se assim o quisermos.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 20212022.

Paz para o Milênio
*Por Paiva Netto
Em Paz para o Milênio, publicação que
inicialmente elaborei
para a Conferência de
Cúpula da Paz Mundial
para o Milênio, evento
organizado pelas Nações Unidas (ONU), em
agosto de 2000, na sua
sede em Nova York/
EUA, escrevi:
É preciso Globalizar
a Solidariedade, o Amor
Fraterno. Afinal, somos
humanidade. Desde o
princípio das eras, temos indissolúvel ligação neste orbe. Somos,
portanto, muçulmanos,
xintoístas,
católicos,
bramanistas, budistas,
protestantes,
hinduístas, bahá’ís, judeus,
espíritas,
esotéricos,
agnósticos, mórmons,
umbandistas, ateus...
Somos, por fim, seres
humanos!
Isso significa dizer
que é imprescindível
respeitar as origens e

procurar
compreender o ponto de vista
do nosso semelhante
para, com ele, coexistir na sintonia da Paz,
de modo que possamos
juntar as mãos e trabalhar por quem padece,
antes que, de forma globalizante, os padecentes sejamos todos nós,
enquanto promotores
dementados de verdadeira chacina, ao fomentar um progresso,
porém de destruição.
(...)
Certa vez, ao ser indagado sobre a cooperação que a LBV vem
oferecendo à Organização das Nações Unidas
desde 1994, respondi:
Sigamos confiantes,
contudo sempre atentos
e diligentes, nas providências que estão sendo tomadas em âmbito
nacional e mundial, a
exemplo das vastas iniciativas da ONU. E a es-

sas oportunidades preciosas comparecemos
com a nossa sincera
colaboração de instituições nascidas do seio da
sociedade, que, cada vez
mais, toma consciência
de seus direitos de cidadania, nas medidas que
hão de criar “um Brasil
melhor e uma humanidade mais feliz”.
Não num futuro distante, todavia o mais
próximo possível!
Ensinou
Jesus:
“Novo
Mandamento
vos dou: amai-vos como
Eu vos amei. (...) Não
há maior Amor do que
doar a própria vida pelos seus amigos” (Evangelho, segundo João,
13:34 e 15:13).
José de Paiva Netto ?
Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

De Holambra
O Departamento Municipal de Saúde deu início nesta segunda-feira,
dia 4, às ações do Outubro Rosa, campanha
que visa compartilhar
informações, promover
a conscientização sobre o câncer de mama
e alertar sobre a importância dos exames
preventivos. Durante
as próximas semanas, o
número de mamografias

disponíveis através da
rede municipal de saúde
será ampliado, passando
de 50 para 100 procedimentos. Não há fila
de espera e os exames
agendados serão realizados ainda este mês.
Para destacar a importância da prevenção, profissionais das
unidades de Saúde do
município adotaram camisetas temáticas que
abordam não apenas
o Outubro Rosa, mas

também o Novembro
Azul, direcionada aos
homens com o intuito
de prevenir o câncer de
próstata. De acordo com
Valmir Marcelo Iglecias,
diretor da pasta, o objetivo é dar visibilidade
ao tema. “As pessoas
devem conversar a respeito e incentivar a realização dos exames preventivos. O diagnóstico
precoce é fundamental
para combater o câncer
de mama”, explicou.

Vereadora Cidinha visita projeto
de acolhimento de animais de
rua em Mogi Mirim

Foto: Comunicação Câmara Municipal
Legenda: Programa promove e estimula a guarda responsável, prevenindo
situações de maus tratos e abandono de animais domésticos.
De Santo Antônio de -Estar Animal (BEA), local
Posse
onde é realizado o acolhimento de animais de rua,
A convite da presidente tratamento e castração de
da Câmara Municipal de cães e gatos.
Mogi Mirim, vereadora
O órgão é ligado à SeSônia Módena (CIDA- cretaria de SustentabiliDANIA), a vereadora de dade Ambiental de Mogi e
Santo Antônio de Posse promove feiras de adoção,
Cidinha Gagliardi (PSDB), realiza castrações e proteacompanhada da assesso- ção dos cães e gatos que
ra parlamentar Ana Bea- não possuem proprietátriz Valsechi, visitou, na rios, responsáveis ou cuitarde da sexta-feira (1º), dadores. Tem o objetivo
a sede do Programa Bem de “promover e estimu-
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lar a guarda responsável,
prevenindo situações de
maus tratos e abandono,
tendo como missão zelar
pela integridade física dos
animais e pelo controle
populacional de animais
domésticos”.
“Queremos levar esse
projeto para Santo Antônio de Posse e a vereadora
Sônia se comprometeu a
estar junto com a gente
nesta causa”, ressaltou a
vereadora.

Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim
Alves Barbosa, nº 65 – Centro
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Governo de SP inicia 6 obras em vicinais na região de
Campinas; investimento é de R$ 43,8 milhões
Da Redação
O Governo de São
Paulo iniciou esta semana as obras da 1ª fase
do Novas Estradas Vicinais, programa que está
levando melhorias a 745
quilômetros de 66 vias
incluídas na primeira
etapa do cronograma. O
investimento nesta fase é
de R$ 521 milhões e está
gerando quase 10 mil vagas de empregos.
A região de Campinas
(DR 1) teve seis obras
iniciadas, totalizando R$
43,8 milhões de investimentos em 39,2 km de
vicinais: Estrada MOR
354 (999) - Estrada do
Rio Acima, em Monte
Mor - 13, 2 km; Estrada
MOR 354 (999) - Estrada do Rio Acima, ligação

entre Monte Mor a Viracopos, em Campinas
- 7,9 km; Estrada SMR334 Mineko Ito, em Sumaré - 4,3 km; Estrada
Vicinal Constante Pavan
- Betel, em Paulínia - 4,6
km; Estrada Vicinal Fioravante Carlotti, ligação
da SP 095 ao Distrito
Industrial, em Pedreira
- 5,3 km; e Estrada VLH374 Rua Clark, ligação
da SP-330 ao Bairro dos
Macucos, em Valinhos 3,8 km.
“São Paulo faz um investimento histórico na
recuperação e modernização das nossas estradas. No caso das vicinais,
estamos melhorando a
logística e ajudando os
municípios na manutenção de caminhos que impactam no escoamento

da produção agrícola e
na qualidade de vida das
pessoas de cada cidade”,
afirmou o Vice-Governador Rodrigo Garcia.
As obras estão sob responsabilidade do DER
(Departamento de Estradas de Rodagem), ligado
à Secretaria de Logística e Transportes, e vão
beneficiar diretamente
uma população de 16,7
milhões de pessoas em
todo o estado. A previsão
é que as melhorias sejam
totalmente concluídas
em até 12 meses.
Parte do programa
Pró São Paulo, que reúne recorde histórico de
R$ 50 bilhões em investimentos estaduais, o
Novas Estradas Vicinais
abrange um amplo pacote de obras de infraestru-

tura para auxiliar na retomada do crescimento
econômico, com oferta
de emprego e geração de
renda em 2021 e 2022.
O Governo do Estado vai
aplicar R$ 3,3 bilhões
somente na recuperação
das vicinais paulistas,
com a geração de 30 mil
empregos.
“Com muita alegria
damos início a essas
obras anunciadas há
tão pouco tempo pelo
Governo de São Paulo.
Melhorar a qualidade de
vida das pessoas, criar
empregos e gerar renda
são nossas prioridades.
E as estradas vicinais
têm esta capacidade,
pois elas escoam a nossa produção e dão acesso aos grandes centros”,
afirmou o Secretário de

Logística e Transportes,
João Octaviano Machado Neto.
Ele lembra ainda que
a geração de empregos
está beneficiando as cidades que recebem as
obras, o que beneficia
economias locais afetadas pela pandemia.
Importância das vicinais
Essenciais para o escoamento da produção
agrícola, as estradas vicinais movimentam as
economias
regionais.
Elas também permitem
o deslocamento da população de cidades menores a grandes centros
urbanos,
garantindo
acesso a serviços mais
amplos de saúde e educação oferecidos em po-

los regionais.
A contratação de
obras das outras quatro
fases do Novas Estradas
Vicinais estão com processo licitatório em andamento.
Parceria técnica
Um estudo técnico do
DER, realizado em conjunto com as Prefeituras
a partir de 2019, identificou os principais gargalos para o desenvolvimento do projeto.
A partir desse levantamento, as vicinais foram
divididas em categorias:
estradas que ligam polos
geradores de produtos
(como fazendas) e serviços (empresas) e rodovias estaduais, além
das vias que dão acesso a
municípios vizinhos.

Paratleta guaçuana bate recorde no lançamento de
disco das Paralimpíadas Universitárias
De Mogi Guaçu
A paratleta Carolina
Roncato, 33, bateu o recorde nacional no lançamento de disco atingindo a marca de 19,03
metros e sagrou-se
campeã da modalidade
nas Paralimpíadas Universitárias, evento que
aconteceu entre os dias
16 e 19 de setembro, no
Centro de Treinamento Paralímpico, em São
Paulo. A guaçuana ainda subiu ao pódio outras duas vezes, como
vice-campeã nas provas
de arremesso de peso e
lançamento de dardo.
Estudante do curso
de Gestão Empresarial,
a paratleta é deficiente
física. “É importante a
aceitação da deficiência
para o processo de su-

peração e quanto mais
rápido acontecer, menos doloroso será”, diz
ela.
Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a competição tem como objetivo
estimular a participação
dos estudantes universitários com deficiência
física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as Instituições de Ensino Superior
(IES) do território nacional,
promovendo
ampla mobilização em
torno do esporte.
Por conta da pandemia do coronavírus, a
edição de 2020 precisou
ser cancelada. “Neste
ano, com um forte protocolo sanitário contra a
Covid-19, ela retornou,
exigindo, por exemplo,

exames de PCR negativo realizados até 72 horas antes da competição
para aqueles que não
tomaram as duas doses
ou a dose única da vacina”, conta o técnico da
paratleta e professor da
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, Maycon Cleber Tomé.
Graduando em educação física e com especialização em atletismo
e atletismo paralímpico,
ele destaca que “as Paralimpíadas Universitárias são uma continuidade da já tradicional
Paralimpíadas
Escolares, competição que
acontece desde 2009 e
abrange adolescentes de
12 a 17 anos para participar das modalidades.
A competição universitária tem como idade

mínima os 17 anos, porém, não possui idade
máxima”.
Maycon Tomé explica que podem participar
deste evento os paratletas de universidades dos
27 estados brasileiros
e do Distrito Federal,
além de alunos de instituições estrangeiras,
distribuídos em sete
modalidades: atletismo,
basquete 3×3, bocha,
judô, natação, parabadminton e tênis de mesa.
Segundo ele, o universitário, além de ter
um papel fundamental na passagem entre
o paradesporto escolar
e o de alto rendimento,
é importante também
como uma nova forma
de entrada e de treinamento dos atletas para
as grandes competições.

“A participação em
competições nacionais
é um processo de formação para atletas com
deficiência alcançarem

resultados e futuramente participarem de competições internacionais
rumo a Paralimpíada”,
finaliza.

Barragens Pedreira e Duas Pontes têm ação
socioambiental e criam o Bosque dos Funcionários

De Pedreira
Dando continuidade
às celebrações do Dia
da Árvore, comemorado
em 21 de setembro, as
equipes de Comunicação e do Meio Ambiente das Barragem Duas

Pontes-Amparo e Pedreira, promoveram a
atividade do projeto de
plantio de mudas intitulado “Bosque dos funcionários - Quem constrói
também planta!”. A ação
tem como principal apelo fazer com que cada

funcionário plante, cultive e adote sua árvore,
que fará parte da futura
APP – Área de Proteção
Permanente. O projeto
teve início na semana
do meio ambiente (junho/21), com o cadastro
dos colaboradores interessados na atividade,
reserva da área e o resgate de mudas nativas
para serem transplantadas.  
O plantio só foi possível com apoio de técnicos e especialistas que
compõe o time dos Programas Ambientais, que
prioriza a construção de
uma sociedade com visão de preservação para
gerações futuras, em especial com cuidados voltados ao Meio Ambiente.
Vale ressaltar que a ação
faz parte dos 27 Progra-

mas Socioambientais,
entre eles, o Programa
de Controle Ambiental
das Obras e o Programa
de Educação Ambiental
– PEA.
Na Barragem Pedreira, 80 funcionários
plantaram suas mudas
em local determinado,
localizado ao lado da
carpintaria do empreendimento. Na Barragem
Duas Pontes, em Amparo, a área de plantio
escolhida foi próxima
do sismógrafo e EMA Estação Meteorológica,
atendendo a uma das
propostas do PACUERA – Plano Ambiental
de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatório
Artificial - sendo uma
trilha de acesso para que
futuramente as pessoas
possam reconhecer o lo-

cal onde plantaram suas
mudas.
Dentre as espécies
cultivadas em ambas
as Barragens, estão:
Pau-viola, Algodoeiro,
Aroeira Pimenteira, Ipê
-amarelo, Canafístula,
Pau Jacaré, Jacarandá
Paulista, Jequitibá, Jatobá, Canelinha, Patade-Vaca, Ingá-do-Brejo,
Paineira Rosa, Cedro
Canjerana e Embaúba
do Brejo.
As atividades foram
acompanhadas
pela
equipe multidisciplinar
de cada empreendimento, considerando todas
as especificações para o
plantio, como medida e
profundidade corretas
da cova, manuseio da
muda, momento de rega
e de cobertura com terra, além de outros cui-

dados necessários para
a plantinha crescer e se
transformar numa exuberante árvore nativa.
Vale ressaltar que
o projeto não se limitará as comemorações
do Dia Da Árvore, terá
continuidade até o final da obra. Segundo a
equipe de meio ambiente, a ideia é estender o
projeto para que todos
os funcionários possam
participar. O objetivo é
homenagear os colaboradores que dedicam o
seu trabalho e desta forma, fazer parte da história das barragens. Porque, além de contribuir
com o meio ambiente
onde vivem, será uma
forma de deixar a sua
marca na obra e, principalmente, o seu legado
para as futuras gerações.

Neoenergia Elektro lança campanha para premiar clientes
Da Redação
A Neoenergia Elektro
lançou mais uma edição
da campanha “Energia
para Recomeçar”, que vai
sortear R$ 40 mil em prêmios para os consumidores que mantém as contas
em dia. Para participar,
os clientes precisam realizar um cadastro no site
da promoção (www.ener-

giapararecomecar.com.
br) ou mandar uma mensagem de WhatsApp para
o número (11) 4502-4494
da Conta Zap, empresa
parceira da Neoenergia
Elektro na ação. Outra
opção é apontar a câmera
celular para o QR-Code
presente nas peças promocionais da campanha
para ser redirecionado
automaticamente para o

cadastro.
Os clientes cadastrados podem concorrer
com até quatro números
da sorte. Quem se cadastra, está adimplente e
aceita a adesão da fatura
digital (e-mail, Whatsapp
ou SMS), já recebe três
números. Receberá um
quarto número quem fizer o pagamento via Pix,
se cadastrando no débito

automático e/ou utilizando a rede credenciada da
distribuidora.
Os clientes premiados serão os que tiverem
seus números sorteados
pela Loteria Federal em
cada um dos seis meses
da campanha, de acordo com o regulamento
disponível no site. Serão
prêmios de 1 mil, 2 mil e
3 mil reais, com três ga-

nhadores a cada mês. No
sexto mês, o sorteio final
será no valor de R$10
mil. Os valores poderão
ser acessados pelos ganhadores através de uma
conta digital, criada em
parceria com a Conta
Zap.
Para aderir às formas
de pagamento digital que
são revertidas em mais
números da sorte e au-

mentam as chances de
ganhar, os clientes podem acessar o site da distribuidora (www.neoenergiaelektro.com.br) ou
entrar em contato pelos
canais de atendimento.
Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são
as lojas da rede credenciada para efetuar seus
pagamentos.
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Itapira, Mogi Guaçu e Mogi Mirim se reúnem por
campanha coletiva de incentivo à economia do consumo
de água
de estiagem registrado
no interior do Estado.
Durante a reunião,
realizada nas dependências do Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto de Mogi Guaçu
(SAMAE),
estiveram
em pauta temas relacionados à abordagem
aos moradores, bem
como assuntos de ordem técnica, que dizem
respeito a métodos de
tratamento e ao abastecimento das cidades.
Em torno da mesa,
De Itapira
campanha coletiva de
conscientização sobre um consenso: é preciso
Representantes dos o consumo racional da agir agora, conjuntasetores de comunicação água. O objetivo da ação mente, para evitar que
e de gestão de água e é dar unidade aos es- medidas mais rigorosas,
esgoto de Itapira, Mogi forços voltados à econo- como racionamento, seGuaçu e Mogi Mirim se mia de recursos hídricos jam necessárias mais
reuniram essa semana, na região como medida à frente. “Os recursos
em 5 de outubro, para de enfrentamento aos hídricos são limitatratar da elaboração de efeitos do longo período dos, sobretudo diante

da ausência de volume
expressivo de chuvas
nos últimos meses”, destacou Mario Antonio
Zaia,
superintendente do SAMAE. “Temos
que agir com responsabilidade para garantir água na torneira de
quem vive nas cidades
da região e também das
pessoas que moram nas
dezenas de municípios
dependentes do rio que
nos abastece”.
A intenção desta
soma de esforços é colocar nas ruas, já no
início da próxima semana, uma campanha educativa integrada, que
reforce a seriedade da
situação e que incentive
a economia de água por
parte da população.
As três cidades, an-

tes desta mobilização
encabeçada pelos prefeitos Toninho Bellini,
de Itapira, Rodrigo Falsetti, de Mogi Guaçu,
e Paulo Silva, de Mogi
Mirim, já haviam iniciado trabalhos individuais com esse mesmo
objetivo. A ideia, agora,
é falar uma só língua a
quem vive na microrregião. “Já tínhamos
iniciado uma campanha
municipal e acreditamos que essa campanha
conjunta trará ainda
mais resultados com a
nossa população”, disse
Carlos Vitório Boretti
Ornellas, do SAAE de
Itapira.
Participaram do encontro, Mario Antonio
Zaia, superintendente
do SAMAE, e sua assis-

tente de comunicação
Andréa Alexandra de
Carvalho, o secretário
municipal de Comunicação de Mogi Guaçu,
Ariel Cahen, o assessor de comunicação
Hugo Silva Dias; o diretor de gestão de recursos hídricos de Mogi
Mirim, Paulo Roberto
Silva Junior, sua assessora de comunicação,
Ana Elaria Rodrigues, e
Kléber Setin, representante da comunicação
mogimiriana;
Carlos
Vitório Boretti Ornellas,
presidente do Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto de Itapira, sua
assessora Milena Storari Guidetti e Jaqueline
Rui Lopes Leme, representante da comunicação de Itapira.

Águas de Holambra prossegue com melhorias na ETE
Cachoeira
De Holambra
Com o objetivo de
aumentar a eficiência e
a qualidade nos processos de tratamento das
lagoas, o que possibilita
mais segurança operacional para a unidade,
a concessionária Águas
de Holambra prossegue
com as etapas de melhorias na ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto)

Cachoeira. Nesta etapa,
a equipe de Serviços está
iniciando a mobilização
e montagem dos equipamentos para iniciar os
processos de dragagem,
desidratação e transporte do lodo nas lagoas de
aeração e decantação
daquela unidade.
Segundo o coordenador de Operações e
Serviços da Águas de
Holambra, Alan Pedra,

o desassoreamento será
feito com a utilização
de dragagens por bombeamento, que opera na
sucção do lodo depositado no fundo das lagoas.
“Em seguida, iniciamos
o processo de desaguamento do lodo por meio
de centrífugas, promovendo a desidratação
para condicionamento
do material seco, a ser
transportado até o ater-

ro sanitário devidamente licenciado”, explica
Alan.
“Com essa iniciativa,
aumentamos o volume útil das lagoas, melhorando ainda mais a
qualidade do efluente
tratado em nossa estação, para continuidade
ao atendimento dos padrões estabelecidos na
legislação ambiental vigente”, conclui Alan.

Prefeitura e UniFAJ firmam parceria para estágio aos alunos
do Curso de Medicina nos Postos de Saúde de dois bairros

De Pedreira
A UniFAJ – Centro
Universitário de Jaguariúna e a Prefeitura de
Pedreira, representada
pela sua Secretaria Municipal de Saúde, firmaram parceria para que
os alunos do curso de
Medicina façam estágio
monitorado por profes-

sor nos Postos de Saúde da Vila Canesso e no
Águas de Março.
Nesta semana os diretores e professores do
Centro Universitário de
Jaguariúna estiveram
visitando as instalações
das duas unidades de
saúde disponibilizadas
pela Prefeitura de Pedreira, acompanhados

da secretária municipal de Saúde Ana Lúcia
Nieri Goulart e pelo vereador Alessandro Luis
de Godoy (Mole).
O curso oferece 80
vagas por ano e foi avaliado com nota máxima pelo Ministério da
Educação em todos os
requisitos: projeto pedagógico, coordenação,
corpo docente e infraestrutura. “O projeto pedagógico diferenciado
é baseado nas mesmas
metodologias
usadas
em Universidades como
Harvard, Oxford e MIT.
Na UniFAJ, os alunos
trabalham com promoção e prevenção, desde
o primeiro ano do curso, nas Unidades Básicas de Saúde e hospitais
parceiros no projeto. Os
estudantes enfrentam
situações-problemas,

proporcionando
uma
preparação
singular,
uma formação humanizada e capacitação para
o mercado de trabalho
a partir da ampliação
do conhecimento, instigando o aprendizado,
aprimorando habilidades e competências”,
destacou na ocasião o
diretor da UniFAJ Flávio Pacetta.
Segundo informou a
secretária municipal de
Saúde, Ana Lúcia Nieri
Goulart, a parceria foi
desenvolvida durante
todo o primeiro semestre de 2021, e voltará no
primeiro semestre de
2022, proporcionando
agilidade e um melhor
atendimento aos pedreirenses. “Os alunos
de Medicina da UniFAJ
realizam o estágio nos
Postos de Saúde da Vila

Canesso e Águas de Março, sempre as quintas e
sextas-feiras, ou seja, 10
alunos em cada unidade
de saúde por dia, totalizando 40 alunos por
semana. Pedreira saiu
na frente novamente e é
referência de qualidade
e bom atendimento na
área da saúde”, concluiu
a secretária Ana Lúcia.
Representando o Poder Legislativo o vereador Alessandro Luis de
Godoy (Mole), parabenizou o prefeito Hamilton Bernardes, o diretor
da UniFAJ Flávio Pacetta e seus professores,
além da secretária Ana
Lúcia Nieri Goulart pela
parceria firmada que
proporciona mais saúde
a população. “Estou orgulhoso, Pedreira mais
uma vez da exemplo
com o Centro Univer-

sitário de Jaguariúna,
uma instituição de ensino com nota máxima
do MEC e que com seus
alunos qualifica ainda
mais o atendimento aos
pedreirenses”, ressaltou
o vereador Mole.
Para o prefeito Hamilton Bernardes a
Rede Municipal de
Saúde necessita de investimentos como está
parceria firmada com a
UniFAJ, proporcionando mais qualidade no
atendimento. “Nossos
parabéns aos responsáveis pelo Centro Universitário de Jaguariúna,
principalmente do Curso de Medicina, nossa
equipe da Secretaria
Municipal de Saúde,
pelo atendimento prestado a população”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Prefeito Hamilton Bernardes Junior recebe representantes
do Escritório Regional da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento
De Pedreira
O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes
Junior, recebeu em seu
Gabinete no Paço Municipal, na quarta-feira,
29 de setembro, a visita de Gabriel Chamma
Junior e Alexandre Dutra, representantes do
Escritório Regional de
Campinas, vinculado

a Secretaria de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo.
Durante o encontro,
o prefeito Hamilton
apresentou um balanço
dos convênios assinados atualmente com a
Secretaria de Desenvolvimento Regional, que
tem como secretário estadual Marco Vinholi.
“Gabiel e Alexandre são

amigos de longa data e
conduzem o Escritório
Regional da Secretaria
de
Desenvolvimento
do Governo do Estado
com muita competência, juntamente com os
nossos técnicos do Departamento de Convênios, avaliamos os processos em andamento e
no final tudo está dentro das normas e ex-

pectativas”, concluiu o
prefeito Hamilton Bernardes.
Pedreira possui neste momento 2 (dois)
convênios e processo de
licitação, 1 (um) aguardando análise para a
construção de praça no
bairro Jardim Andrade
e mais 1 (um) já finalizado e em prestação de
contas.
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Amparo terá cinema ao ar livre em comemoração
ao Dia das Crianças
er aprender a criar seus
próprios filmes usando
fotos quadro a quadro.
Os filmes são baseados em temas como
inclusão social, sustentabilidade, meio ambiente e tolerância, que
foram cuidadosamente
selecionados e adequados a pessoas de todas
as idades.
Confira a programação:
De Amparo
de 20 metros de larguData: 09/10 - Sábara, que ficará localizada do
Nos dias 9, 10, 11 e na Praça Pádua Salles.
Local:
PRAÇA
12 de outubro, o ProjeAlém dos filmes, PÁDUA SALLES
to Cultural Cine Rodas haverá distribuição graHorários:
estará em Amparo e ex- tuita de pipoca e algodão
10 às 17 horas: Stop
ibirá filmes e desenhos doce, e também ativi- Motion vem animar
de classificação livre dades interativas para com a gente!
para famílias e pessoas as crianças enquanto
17h30 às 19h30: Sesde todas as idades. As aguardam a sessão. En- são de Curtas e Anisessões de cinema são tre as atividades, uma mações
gratuitas, ao ar livre e estação de stopmotion
19h30 às 21h - Sessão
transmitidas a partir de com variados person- de cinema com apreuma carreta com mais agens para quem quis- sentação do filme - A

NOVA ONDA DO IMPERADOR, distribuição
gratuita de pipoca e algodão doce.
Data: 10/10 - Domingo
Local:
PRAÇA
PÁDUA SALLES
Horários:
10 às 17 horas: Stop
Motion vem animar
com a gente!
17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações
19h30 às 21h - Sessão
de cinema com apresentação do filme - PROCURANDO NEMO e distribuição gratuita de
pipoca e algodão doce.

Motion vem animar
com a gente!
17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações
19h30 às 21h - Sessão
de cinema com apresentação do filme - LILO E
STICH com distribuição
gratuita de pipoca e algodão doce.
Data:
12/10 Terça-feira
Local:
PRAÇA
PÁDUA SALLES
Horários:
10 às 17 horas: Stop
Motion vem animar
com a gente!
17h30 às 19h30: Sessão de Curtas e Animações
Data: 11/10 - Segun19h30 às 21h - Sesda-feira
são de cinema com
Local:
PRAÇA apresentação do filme
PÁDUA SALLES
- MONSTROS S.A com
Horários:
distribuição gratuita de
10 às 17 horas: Stop pipoca e algodão doce.

A ação foi adaptada
para atender aos protocolos de segurança da
Organização Mundial da
Saúde para a prevenção
da Covid-19. Entre eles,
cadeiras posicionadas
a 1,5 metro de distância (higienizadas a cada
sessão), totens com álcool em gel nos dois
lados da tela de cinema, disponibilização de
máscaras descartáveis,
monitores vestidos com
camisetas e máscaras
antivirais,
orientação
sobre o distanciamento
social e aferição da temperatura do público.
Sua família toda vai
adorar! Participe!
O projeto CineRodas
foi concedido ao município pela lei estadual
de incentivo à cultura e
é gratuito à municipalidade.

Bar dos Artistas inicia venda dos ingressos e retorna
no dia 15
De Mogi Mirim

Dalbo, responsável pela
Secretaria de Cultura e
Uma das propos- Turismo, a ideia é que
tas para esta nova fase o Bar dos Artistas aconda Cultura em Mogi teça, ao menos, menMirim, o Bar dos Artis- salmente. O primeiro
tas está voltando. Cria- evento neste retorno
da em 2001, no segun- foi marcado para a sexdo mandato do prefeito ta-feira (15), dentro
Paulo Silva, a atração da programação pelo
acontece no Centro Cul- aniversário de Mogi
tural Lauro Monteiro de Mirim, celebrado no
Carvalho e Silva, palco próximo dia 22. Os indos primeiros momen- gressos são limitados e
tos desta iniciativa.
serão comercializados
De acordo com Luiz de forma antecipada, a

partir de terça-feira (5).
O Bar dos Artistas terá
início às 20h.
A agenda prevê apresentações de música,
com Luciano Santos
(voz e violão); de performance de palhaçaria,
com Natali “Chimbica
Loquita” e Bruno “Mutuna”; de dança, com
Ayana Fatin (dança afro,
coreografia
“baiana”,
dança do ventre e coreografia “maktub”), exposição de artes e mui-

tas outras novidades
que estão sendo preparadas.
Seguindo a tradição,
serão vendidos petiscos
e bebidas, em um verdadeiro clima de boteco. O
Bar dos Artistas foi idealizado por Cilene Reis
Lima, então diretora de
Cultura e Turismo. O
espaço ganhou rápida
popularidade, gerando
oportunidade de apresentação a artistas da
cidade e de entreteni-

mento aos munícipes.
“Queremos e vamos resgatar esta importante

ferramenta de cultura
e sociabilização”, frisou
Dalbo.

Dia das Crianças tem “A pequena sereia, o musical” em
Jaguariúna
programação especial
para os pequenos e irá
apresentar “A pequena
sereia, o musical” no
Teatro Municipal Dona
Zenaide.
Nos dias 10, 11 e 12,
às 19h, o público poderá
conferir o musical que é
um projeto de exercício
cênico realizado com
alunos de teatro musical da Escola das Artes
De Jaguariúna
vai ser muito divertido de Jaguariúna.
em Jaguariúna. A PreA Secretaria de TurO Dia das Crianças feitura preparou uma ismo e Cultura de Jag-

uariúna garante que o
espetáculo tem muitas
músicas, dança e promete divertir toda família.
“O projeto feito com os
alunos da Escola das Artes trabalha uma montagem em curto prazo
de ensaios, trabalhando três áreas artísticas:
interpretação,
canto
e dança”, explicou a
secretaria Maria das
Graças Hansen Albaran
Santos.
A entrada é gratuita e

os ingressos podem ser
retirados na bilheteria
do teatro uma hora antes
de cada sessão. Devido à
pandemia da Covid-19,
o distanciamento social
será respeitado e todos
devem usar máscara de
proteção.

dos sete mares, e deseja
caminhar entre os humanos para conhecê-los
melhor, mas sempre é
proibida por seu pai,
que considera os humanos como sendo
“bárbaros comedores de
peixe”.
Durante sua aven“A
PEQUENA tura cheia de encanto e
SEREIA, O MUSICAL”
magia, ela se apaixona
O espetáculo con- por um jovem príncipe e
ta a história da sereia resolve firmar um pacto
Ariel, que é a filha do com Úrsula, a bruxa do
Rei Tritão, comandante reino.

Concurso elege Miss & Mister Melhor Idade
De Mogi Guaçu
Na última sexta-feira,
dia 1º de outubro, aconteceu a primeira edição
do concurso Miss &
Mister Melhor Idade de
Mogi Guaçu. O evento foi
realizado pela Secretaria
Municipal de Cultura em
parceria com o Cerâmica
Clube, que cedeu o salão
social para a realização
do mesmo.
“O evento teve como
objetivo a valorização
daqueles
que
tanto
contribuíram para a
formação de nossa so-

ciedade. Verdadeiros pilares da construção de
valores sociais e morais
pertinentes à uma comunidade”, comentou
o secretário de Cultura,
André Sastri.
O desfile contou com
a participação de 13 inscritos na categoria Miss
Melhor Idade e de dois
inscritos na categoria
Mister Melhor Idade.
Foram avaliados pelos
jurados os itens: beleza,
desfile e simpatia. Todos
os participantes receberam medalhas e diplomas de participação.

Durante o evento,
houve apresentação dos
alunos do estúdio impacto de danças. O corpo de
jurados foi formado por
Roberta Cristina Bataglini Aielo, Vanessa Gadagnotto Silva Barbosa e Edson Ronaldo Vieira.
Os participantes concorreram as categorias:
Glamour Melhor Idade,
Musa Melhor Idade, Simpatia Melhor Idade, 1ª
Princesa Melhor Idade,
Miss Melhor Idade 2021
e Mister Melhor Idade.
1º

LUGAR:

MISS

MELHOR IDADE – 2021
JURACY LOPES MAJOWSKY – 83 ANOS
2º LUGAR: 1ª PRINCESA MELHOR IDADE
2021
JURACI MORENO –
71 ANOS
3º LUGAR: SIMPATIA MELHOR IDADE –
2021
MARIA GLÁUCIA C.
FILETTI – 73 ANOS
4º LUGAR: MUSA
MELHOR IDADE – 2021
IVANA BERNARDI – 2021
MELHOR IDADE – 2021
60 ANOS
LOIDE SILVA GRARCARLOS ALBERTO
5º LUGAR: GLAM- CIA – 80 ANOS
SILVA DE AMORIM –
OUR MELHOR IDADE
1º LUGAR: MISTER 60 ANOS
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Prefeito assina convênio com Santa Casa para
realização de 411 cirurgias eletivas

De Mogi Guaçu
O prefeito Rodrigo
Falsetti assinou na manhã desta terça-feira, 5 de
outubro, convênio com
a Santa Casa de Miseri-

córdia para a realização
de 411 cirurgias eletivas
relacionadas a sistemas
circulatório,
digestivo,
urinário, neurológico e
osteomuscular. O valor do convênio é de R$

1.060.533,10, sendo R$
191.469,69 oriundos do
Ministério da Saúde e R$
869.063,41 do orçamento
do município.
De acordo com ele, a
medida atende a compromisso firmado com a
população no sentido de
priorizar a oferta de assistência de qualidade em
saúde pública. “Estamos,
com essa parceria, assegurando mais qualidade
de vida para pessoas que
há muitos anos aguardam
na fila por uma cirurgia.
Amenizando o sofrimento de quem depende do
sistema público de atendimento”, comentou.
O secretário municipal
de Saúde, Gildo Martinho

de Araújo, explica que os
pacientes serão atendidos
conforme o tempo em
que estão na fila de espera
e as cirurgias serão agendadas seguindo a ordem
do Cadastro de Demanda
por Recurso (CDR). As
especialidades elencadas
abrangerão crianças, jovens, adultos e idosos.
“Existem
pacientes
aguardando desde 2015
por uma cirurgia. Fizemos uma força-tarefa
para saber em qual área
havia mais pedidos para
realização de operações e
constatamos uma fila de
764 pedidos para procedimentos circulatórios”,
esclarece.
Nesta etapa, serão re-

alizadas 125 cirurgias do
aparelho circulatório, 134
do aparelho digestivo,
120 do aparelho urinário,
16 do aparelho neurológico e outras 16 do aparelho
osteomuscular. “No momento ainda não está sendo possível fazer cirurgias
no Hospital Municipal
devido aos leitos de UTI
estarem sendo utilizados
para os pacientes acometidos pela Covid-19.
Porém, precisávamos retomar a demanda destas
cirurgias que estavam
suspensas desde o início
da pandemia”, disse.
O
superintendente
da Santa Casa, Aldomir
Arenghi, destaca que o
hospital tem capacidade

para atender os procedimentos
contratados.
Segundo ele, o principal
de tudo é a parceria que
deve existir. “Com ela, as
cirurgias serão iniciadas
ainda essa semana, pois a
Prefeitura Municipal está
nos dando o aporte necessário para que o trabalho
aconteça prontamente e
com eficiência”, disse.
Também
estiveram
presentes na assinatura
do convênio o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, o superintendente do Hospital
Municipal Dr. Tabajara
Ramos, Wagner Tadeu
Cezaroni, e o provedor
da Santa Casa, Romildo
Fontaniello.

Inscrições abertas para concurso
de Frases e de Fotografia
De Mogi Mirim

Concurso de Frases
“Mogi Mirim é Top”.
Estamos nas últimas
Preparados
para
semanas para a real- você, estes dois inização das inscrições críveis concursos irá
para participação de apresentar a arte da
dois concursos cul- fotografia através das
turais: o Concurso de lentes das suas câmeras
Fotografia “MOSTRE fotográficas, seja amaSUA SIMPATIA POR dor ou profissionais.
MOGI MIRIM”, e o O objetivo é valorizar

a criatividade e amor
pela nossa cidade, além
de contemplar com
premiação em dinheiro
a fotografia mais bem
avaliada.
Não fiquem de fora.
Todos podem participar e concorrer ao prêmio!!!
Para participar, bas-

ta acessar o link do
Google Forms logo
abaixo, preencher corretamente seus dados,
anexar sua fotografia
ou a sua frase, e enviar.
h t t p : / / w w w .
mogimirim.sp.gov.
br/conteudo/concursos-de-fotografia-e-frase

Campanha Multivacinação para crianças e adolescentes
começa em Mogi Mirim
De Mogi Mirim

contra as mais diversas
doenças tem o objetivo de
A Secretaria de Saúde atualizar ou completar a
inicia, nesta sexta-feira caderneta de vacinação.
(1º), a Campanha NacioA campanha será realnal de Multivacinação izada em todas as UBSs
2021 para crianças de (Unidades Básicas de
todas as faixas etárias e Saúde), sempre no períoadolescentes com até 15 do da manhã, das 8h às
anos de idade. Ela será 10h30. Já no período da
encerrada em 29 de out- tarde continua a vaciubro.
nação contra a Covid-19.
A ação preventiva
DIA V

No dia 16 de outubro
acontecerá o Dia “V” de
Vacinação em todas as
UBSs. O intuito é ampliar
o número de atendimentos, já que o horário de
vacinação será estendido,
das 8h às 16h.
DOCUMENTAÇÃO
Além dos documentos pessoais, os pais ou
responsáveis devem levar as crianças e/ou ad-

olescentes munidos com
a carteira de vacinação
para que o profissional
possa avaliar quais doses
precisarão serem aplicadas.
Os adolescentes, de
12 a 15 anos, que estão
também sendo imunizados contra o coronavírus,
não precisará aguardar o
prazo de 14 dias entre as
vacinas.

Sebrae realiza palestra para participantes das oficinas
profissionalizantes
De Mogi Guaçu

a Secretaria Municipal
de Assistência Social. O
Nesta terça-feira, 5 de encontro aconteceu no
outubro, o Serviço Bra- CRAS (Centro de Referênsileiro de Apoio às Micro cia de Assistência Social)
e Pequenas Empresas da Zona Norte, no Ypê I.
(Sebrae) promoveu uma
A palestra foi ministrapalestra sobre empreend- da pela analista de atenedorismo para os alunos dimentos da instituição,
das oficinas profissional- Cibele Medeiros Gulin,
izantes de panificação e que apresentou ações inconfeitaria, que são ofere- ovadoras de brasileiros
cidas pelo Fundo Social de trabalhos que geraram
de Solidariedade de Mogi rendas e, consequenGuaçu em parceria com temente,
contribuíram

para o avanço deste setor
no primeiro semestre de
2021.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Mogi Guaçu, Ana de Elisabete Filomeno, destaca
que a proposta do Sebrae
na participação das oficinas profissionalizantes
teve como finalidade ensinar e apontar para os
participantes a importância do empreendedorismo.

“Foi uma palestra extremamente interessante
porque os presentes tiveram a oportunidade de
saber o quanto houve de
avanço no Brasil com a
atuação de pessoas que
criaram algo de novo e
geraram renda, visando
orientá-los e incentivá-los
a fazerem a mesma coisa
ao participar destas oficinas que estamos ofertando a cada uma delas”, frisou.

Programa RecuperAção atende pacientes com
sequelas da Covid-19

De Mogi Guaçu
O

Programa

Recu-

perAção Superando a
Covid-19, projeto desenvolvido pela Secretaria

Municipal de Esporte e
Lazer em parceria com a
Secretaria Municipal de
Saúde, continua realizando os atendimentos das
pessoas que ficaram com
alguma sequela da doença.
As atividades físicas são
realizadas nos centros esportivos do município com
o objetivo de reabilitar a
capacidade física, muscular, respiratória e psicológica dos pacientes.
“Temos 28 participantes até o momento

e temos uma estrutura
pronta e preparada para
atender outros pacientes
que precisem da reabilitação.
Nossos professores estão capacitados
para desempenhar essa
função e, assim, ajudar na
recuperação”, comentou
o secretário de Esporte e
Lazer, Raphael de Godoy
Locatelli.
As atividades físicas são
realizadas duas vezes por
semana com o tempo de
duração de 40 minutos.

Os pacientes têm acesso ao
projeto por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
responsável por encaminhar os pacientes. Vale ressaltar que os interessados
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 é preciso
apresentar
diagnóstico
comprovando o contágio

pela Covid-19, além de
carta do médico liberando
para as atividades físicas.
Preenchidos os critérios de
inclusão, os interessados
podem fazer a inscrição
pelo link https://forms.
gle/8gAx4UrBfT68Jkoy8.
Ou ainda podem procurar a Secretaria de Esporte
e Lazer, localizada na Rua
Cristóvão Colombo, 800,
na Vila Paraíso. Mais informações pelo telefone (19)
3811.87 90. Veja abaixo o
cronograma do programa.
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Reunião com Rodrigo Garcia, representantes da Unicamp
e deputado Baleia Rossi discutem viabilidade do Hospital
Metropolitano

De Jaguariúna
Uma reunião entre o
prefeito de Jaguariúna,
Gustavo Reis, o reitor da
Unicamp (Universidade

Estadual de Campinas),
Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé,
a vice-reitora da universidade, Maria Luiza Moretti, e o vice-governa-

dor do Estado, Rodrigo
Garcia, discutiu a viabilidade da implementação do Hospital Metropolitano de Campinas,
que será construído na
Unicamp e deverá desafogar o atendimento em
toda a região com mais
400 leitos.
O encontro foi realizado neste sábado, dia
2 de outubro, no Gabinete da Prefeitura de
Jaguariúna, e também
contou com a presença
do secretário estadual
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. O
projeto ainda foi discutido mais cedo com o deputado federal e presidente nacional do MDB,

Baleia Rossi, que participou de reunião online
com Gustavo Reis e os
representantes da universidade.
Segundo o reitor Tom
Zé, desde a década de
1980 não há ampliação no número de leitos
hospitalares em nossa
região, que cresceu três
vezes desde então.
“Já temos o terreno, de 40 mil metros
quadrados, doado pela
Unicamp. O hospital
vai custar cerca de R$
300 milhões e metade
do custeio nós já temos,
que é o que vai sair do
Hospital de Clínicas da
Unicamp. Então, hoje o
Hospital Metropolitano

é um grande sonho dos
moradores da região
para reduzirmos a fila
de atendimento na saúde”, disse Gustavo Reis,
que também é o atual
presidente do Conselho
de Desenvolvimento da
RMC (Região Metropolitana de Campinas).
“É um investimento que não nos assusta,
pelo contrário, vamos
acelerar esse diálogo.
Estamos construindo 15
hospitais municiais com
dinheiro
praticamente todo do Estado. Isso
mostra que continuamos priorizando a saúde”, disse o vice-governador Rodrigo Garcia.
O deputado Baleia

Rossi também fez questão de manifestar seu
apoio ao projeto do
Hospital metropolitano. “Esse é um tema que
une a todos, é importante que haja essa união de
todas as forças políticas,
deputados,
prefeitos.
Tem não só nosso apoio
como o nosso entusiasmo”, disse Baleia Rossi.
“Vamos levar ao governador Doria essa proposta”, completou.
Também participaram da reunião em Jaguariúna o ex-vereador
de São Paulo Netinho de
Paula, o coordenador regional do MDB, Arthur
Cruz, e o vereador de Jaguariúna Walter Tozzi.

Circuito das Águas Paulista lança à campanha “Do
descanso a adrenalina”
De Pedreira
As cidades que compõem o Circuito das
Águas Paulista estão
unidas em estratégias
que visam à retomada
das atividades do setor
turístico, um dos que
mais sofreram impactos diante da inusitada situação que já se
arrasta há mais de um
ano e meio. Porém, o
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico
do Circuito das Águas
(CICAP), formado pelas cidades de Águas
de Lindóia, Amparo,

Holambra, Jaguariúna,
Lindóia, Monte Alegre
do Sul, Pedreira, Serra
Negra e Socorro, vem
desenvolvimento ações
de retomada para o
setor.
Nesta semana o prefeito Hamilton Bernardes Junior e o
secretário municipal de
Turismo Rodolfo Firmino de Souza Rossetti,
receberam no Gabinete
do Paço Municipal, a
visita do presidente do
Consórcio do Circuito
das Águas, o prefeito
de Monte Alegre do Sul,
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, acompan-

hado de membros do
CICAP, para apresentar
o material de divulgação
da Campanha “Do descanso a adrenalina”.
“O Circuito das Águas
possui opções para todos os gostos e bolsos,
que vão desde as mais
singelas e românticas
pousadas até os mais
robustos resorts e centros de compras. Com
a nova Campanha estamos destacando todas
as atrações turísticas
das cidades”, destacou
na oportunidade o presidente Edson Rodrigo
de Oliveira Cunha.
Para o prefeito Ham-

ilton
Bernardes,
o
Consórcio Circuito das
Águas tem um papel
muito importante para
o desenvolvimento do
turismo em toda a nossa região. “É um trabalho realizado dia a dia
para atrair os turistas
para as cidades e uma
Campanha como está
valoriza o que cada Município tem de atrativo,
apoiamos e parabenizamos os responsáveis”,
enfatizou
Hamilton
Bernardes.
O Consórcio é formado pelas cidades
de Águas de Lindóia,
Amparo,
Holambra,

Jaguariúna,
Lindóia,
Monte Alegre do Sul,
Pedreira, Serra Negra e
Socorro, que tem como
objetivo o desenvolvi-

mento em conjunto do
pólo turístico regional
no qual as cidades que o
compõem estão inseridas.

Prefeito e vereadores vão a São Paulo para liberação
de recursos para construção das casas em Eleutério

De Itapira
No último dia 29 de

setembro, o Prefeito
Toninho Bellini, a Diretora de Obras Daniele

Duarte e os vereadores
Fábio Galvão dos Santos, Elisabeth Donizete
Manoel, Luan Rostirolla
e André Siqueira participaram em São Paulo do
evento de liberação de
recursos para construção
de 10,5 mil moradias em
todo o Estado do Programa Nossa Casa, dentre elas as 41 unidades
habitacionais de Eleutério. O Governador
João Doria e o Secretário
de Estado da Habitação,
Flavio Amary, estiveram
presentes.
“As obras das 41 casas em Eleutério foram

iniciadas em junho com
a infraestrutura dos
lotes com pavimentação
e implantação de redes
de água e esgoto, iluminação entre outros itens.
Com essa liberação de recursos, inicia-se a 2ª fase
e as unidades começarão
a ser construídas. Muito
em breve, os contemplados poderão receber suas
casas próprias”, celebrou o Prefeito Toninho
Bellini. O sorteio para a
seleção das famílias, que
foi realizado em julho de
2020, está mantido. Do
total de unidades, 21 são
para famílias de Eleu-

tério e mais 20 unidades
para famílias da sede do
município.
Os imóveis contam
com dois dormitórios,
sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. O financiamento segue os
critérios da CDHU e
as novas diretrizes da
Política
Habitacional
do Estado, que preveem
juros zero para famílias
com renda mensal de
até cinco salários mínimos. Assim, os mutuários pagam praticamente
o mesmo valor ao longo
dos trinta anos de contrato, que sofre apenas a

correção monetária anual calculada pelo IPCA, o
índice oficial do IBGE.
Durante
o
evento, Bellini esteve com
o Secretário de Estado
da Habitação e aproveitou para reforçar a solicitação da construção
de 103 moradias de interesse social no bairro
Barão Ataliba Nogueira
(Conjunto Habitacional
Rineu Martins) e 35 em
Eleutério (Loteamento
Popular José Nazareno
de Carvalho), cujo processo está em tramitação
no Programa São Paulo
Sem Papel.

Em visita a Holambra, Barros Munhoz confirma
recapeamento da HBR-010
De Holambra
Em visita a Holambra na última sexta-feira, dia 1ª de outubro, o
deputado estadual Barros Munhoz confirmou
o recapeamento asfáltico da estrada vicinal HBR-010, que liga
a Avenida das Tulipas
ao Residencial Vila das
Tulipas, Camanducaia
e ao acesso a Jaguariúna, servindo ainda de
caminho alternativo à
Rodovia SP-340.
Integrante da base
do governo, o deputado atuou junto ao Estado para viabilizar a in-

clusão de Holambra na
segunda fase do Programa Novas Vicinais,
lançado em junho. O
deputado é autor de
emendas destinadas ao
município para a saúde
e a outras ações já confirmadas, como a pavimentação de trechos
das vicinais HBR-165 e
HBR-167.
Munhoz esteve reunido com o prefeito
Fernando Capato, com
o vice-prefeito Miguel
Esperança, vereadores
e diretores municipais
no Paço Municipal antes de seguir ao local
contemplado pelo in-

vestimento para conhecer o trecho de 2.400
metros que receberá as
obras de melhoria.
“Barros Munhoz é
um grande parceiro de
nossa cidade e há muitos anos colabora para
que possamos executar ações necessárias
ao
desenvolvimento
de nosso município”,
destacou o prefeito.
“O recapeamento da
HBR-010 trará grandes
benefícios não apenas
a moradores e produtores dos arredores,
mas a todos os motoristas que utilizam a via
como rota alternativa”.

Capato lembrou, durante o encontro, que
a relação de Munhoz
com a cidade é antiga.
O parlamentar participou ativamente, em
1991, do processo de
emancipação de Holambra na Assembleia
Legislativa de São
Paulo e, nos anos subsequentes,
destinou
numerosos
recursos
para
infraestrutura,
sobretudo de estradas
vicinais. “No Palmeiras, no Fundão e em
muitos outros lugares
o asfalto chegou com
apoio do deputado
Barros Munhoz”, re-

forçou Mauro Sérgio
de Oliveira, o Serjão,
vereador presidente da
Câmara Municipal.
Munhoz, que detém o título de Ci-

dadão Holambrense,
reforçou esse vínculo e
“o compromisso de seguir lutando em favor
do município” em São
Paulo.
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Escola
ChAMPAGNAT

CoLéGio DIVINo
EsPÍ RiTo sANTo.

E

JUNTOS, POR UM ENSINO COM MAIS
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E VALORES.
Sabe qual a novidade que irá transformar o ensino
em Espírito Santo do Pinhal? A partir de agora, a
Escola Champagnat, pertencente ao Grupo Marista,
e o Colégio Divino Espírito Santo passam a caminhar
juntos em uma mesma jornada. Na Escola
Champagnat, seu filho contará com:
●
●
●
●
●
●
●
●

Aprendizagem criativa;
Tecnologia educacional em sintonia com o mundo;
Qualidade em educação para construir projetos de vida incríveis;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Convívio com projetos sociais;
Ações do Núcleo Pastoral;
Ambientes adaptados para melhor aprendizagem;
E muitas outras vivências transformadoras para o seu filho.

Conheça esta proposta educacional
transformadora. Saiba mais em:

escolachampagnat.com.br/pinhal
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Rede Família transmite no próximo domingo as emoções do
MB Challenge e da Fórmula Delta, direto de Mogi Guaçu
Da Redação

a Rede Família traz a
emoção e todos os detalOs fãs da velocidade hes da Mercedes-Benz
têm programa duplo no Challenge. “A MB Chaldomingo (10/10). Di- lenge
conquistou
a
retamente do autódro- condição de maior grid
mo Velocitta, em Mo- do País e atrai os fãs da
gi-Guaçu (SP), a Rede velocidade pela técnica e
Família de Televisão habilidade dos pilotos”,
transmite mais uma eta- afirma Francisco Cospa da Mercedes-Benz ta, diretor executivo da
Challenge e acelera com Rede Família de Teleos pilotos da Fórmula visão. “Sem dúvida, este
Delta no Campeonato é um dos eventos mais
Paulista de Automobil- eletrizantes do automoismo.
bilismo brasileiro da atA partir das 11h30, ualidade”, destaca.

Na sequência, a partir
das 12h40, também no
Velocitta, a Rede Família
transmite a Fórmula
Delta. “Esta prova ganha
destaque no calendário
do Paulista de Automobilismo pela alta performance dos carros e
condição técnica dos pilotos”, diz Costa.
A Rede Família transmite sua programação
pelo canal 8.1 para 58
municípios
paulistas.
Em Ribeirão Preto, a
transmissão é pelo canal

2.1 e em Sorocaba, pelo
18.1. O canal também
está disponível em Pay
TV, pelo canal da NET
nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo e Limeira,
nos canais 26 e 526, e
Franca (SP), no canal
525. A partir do sinal de
satélite, está disponível
para parabólicas para
mais de 85 milhões de
telespectadores em todo
o território nacional.
(#SeLigaNaRedeFamilia).

Esporte promove Festival
de Xadrez no sábado, 9 de
outubro
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
promove no próximo
sábado, 9 de outubro,
o Festival de Xadrez de
Mogi Guaçu. O evento é aberto ao público e
será realizado ao lado da
praça de alimentação do
Shopping Boulevard, das
14h às 18h.
Durante o festival, o
público presente também
poderá acompanhar as

disputas do Campeonato
Municipal de Xadrez Rápido, uma partida de Xadrez às Cegas entre dois
alunos das escolinhas da
modalidade da cidade e
jogos de Xadrez Gigante.
Segundo o técnico desportivo de xadrez da pasta, Wendel Rodrigo de
Assis, o objetivo do evento é difundir a modalidade e, por isso, diversas
iniciativas ao longo deste ano foram realizadas.
“É uma oportunidade

de vermos de perto os
melhores enxadristas de
Mogi Guaçu e região em
jogos de alto nível técnico e de muita qualidade”,
comenta.
De acordo com ele, as
disputas de Xadrez Rápido contarão com 51 inscritos. “Cada enxadrista
tem, no máximo, 15 segundos para realizar cada
jogada. A duração de cada
partida é de exatamente
30 minutos”, explica.
Na partida de Xadrez

às Cegas, os dois atletas jogarão com os olhos
vendados. Para os jogos
de Xadrez Gigante, será
colocado no local um tabuleiro quadrado de 3
metros de altura por 3
metros de largura com
peças variando de 30 a
60 centímetros.
“Também terá uma
mesa com um tabuleiro e
as peças para os interessados em jogar com os
amigos ou seus familiares”, finaliza Assis.

SEJEL inicia apresentação do Judô nas escolas
De Mogi Mirim
Na segunda-feira (4),
a Secretaria de Esporte Juventude e Lazer
deu início ao trabalho
de apresentação de suas
atividades gratuitas às
crianças e adolescentes
de Mogi Mirim.
A divulgação ocorre
em parceria com a Secretaria Municipal de Edu-

cação, através dos secretários Wilians Mendes
(Sejel) e Ana Lúcia Bueno Peruchi (Seduc).
O sensei Antonio da
Silva, responsável pelo
judô, deu este pontapé
inicial, com a companhia
das monitoras Isadora e
Gabriela. Eles atuam de
forma voluntária junto à
Sejel.
A primeira visita foi

à EMEB Nelson Neves
de Souza, na Vila Dias.
A unidade de ensino fica
próxima ao Ginásio Maria Paula Bueno, no mesmo bairro e que receberá
aulas de judô. Na ação
desta quarta-feira (6),
inclusive, o secretário de
Esporte, Wilians Mendes, esteve presente.
Uma demonstração da
modalidade e uma dinâ-

mica com os estudantes
foram realizadas pelos
professores, que convidaram os alunos para as
aulas. Elas acontecem
às terças e quintas, das
18h30 às 20h, no Ginásio
da Vila Dias.
Além da Zona Leste, a
Sejel terá um núcleo de
judô na Zona Norte, também às terças e quintas,
das 18h30 às 20h, no Gi- násio do Tucurão, com o sensei Renato Mattos.

Estádio Municipal do Camacho completa 70
anos de história com reforma à vista

De Mogi Guaçu
Em 30 de agosto de
1951, a Praça de Esportes
de Mogi Guaçu passou a
ser denominada Estádio
Municipal Alexandre Augusto Camacho em ho-

menagem ao responsável
pela fundação do espaço,
que completa 70 anos na
próxima segunda-feira.
Palco oficial das competições do time alviverde
da cidade, o Clube Atlético
Guaçuano, popularmente

chamado de Mandi, a estrutura deverá passar ao
longo dos próximos meses
por serviços de manutenção e reestruturação. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de
Godoy Locatelli, comenta
que há recursos no valor
de R$ 468 mil, conquistados por meio das emendas
impositivas dos vereadores da cidade, que serão
usados nas melhorias do
estádio. A expectativa é de
que, a partir do ano que
vem, o espaço possa voltar
a ser usado por toda a comunidade.
“Estamos muito animados com a perspectiva
de dar vida nova ao Estádio do Camacho, que é um

equipamento importante cuja união não houve fidentro do esporte regio- lhos.
nal”, afirma.
Sem nenhum tipo de
remuneração, foi deleCAMACHO
gado no munícipio, atuO estádio carrega o ando também em outros
nome de Alexandre Au- segmentos como obras
gusto Camacho, cidadão públicas, na construção
que nasceu na Ilha da Ma- da Cadeia Municipal de
deira, em Portugal, em 28 Mogi Guaçu, e no merde fevereiro de 1870 e fa- cado de São João da Boa
lecido em 24 de fevereiro Vista. Além disso, auxiliou
de 1951. Imigrou ainda jo- na montagem das pontes
vem ao Brasil, chegando à das estradas de ferro e de
cidade litorânea de Santos rodagem localizadas em
em 12 de março de 1888. Mogi Guaçu no início do
De imediato, dirigiu-se a século 20.
Mogi Guaçu, onde monNa companhia de intou uma oficina mecâni- dustriais e comerciantes,
ca. Anos depois, em 25 de ajudou na conquista do
maio de 1895, casou-se primeiro estabelecimento
em Mogi Mirim com Ma- de crédito de Mogi Guaçu,
ria Augusta Camacho, de a Caixa Rural, que anos

depois se transformou
em Banco Rural, no qual
atuou como diretor-gerente.
Porém, seu vínculo
mais conhecido é com o
Clube Atlético Guaçuano.
Camacho não chegou a
ver a profissionalização do
time, que ocorreu apenas
em 1974. Tampouco de
outros clubes da cidade,
já que o primeiro a atuar
desta forma foi o Cerâmica Clube, em 1958.
Alexandre
Augusto
Camacho foi eleito o primeiro presidente da agremiação, em sua fundação,
no dia 26 de fevereiro de
1929, mantendo-se na
função até o ano de sua
morte, em 1951.

Secretários de Esportes do Circuito das Águas
Paulista estiveram reunidos
De Pedreira
Secretários e diretores
de esportes das cidades de
Holambra, Jaguariúna,
Pedreira, Amparo, Monte

Alegre do Sul, Serra Negra,
Lindóia, Socorro e Águas
de Lindóia, que compõem
o Consórcio Circuito das
Águas Paulista, estiveram
reunidos nesta semana

nas dependências do Memorial Mauro Silva, em
Monte Alegre do Sul.
Segundo informou o
secretário de Esportes e
Lazer de Pedreira, Valdir

Carlos Volpato, entre os
assuntos discutidos destaque para a retomada
das competições do Circuito das Águas no mês
de novembro. “Com as

liberações do Plano São
Paulo de Combate ao Coronavírus, pelo Governo
do Estado, e devidamente
seguido por todos os municípios, as competições

em diversas modalidades
aos poucos estarão retornando, em breve teremos
novidades para os esportistas”, enfatizou o secretário Patão.
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Secretaria de Esportes abre inscrições
para aulas de futsal e vôlei para crianças e
adolescentes
A Secretaria de Esportes e Lazer está com
inscrições abertas para
aulas de Futsal para
crianças de 6 a 10 anos
e de Voleibol para crianças e adolescentes de 10
a 17 anos. Os responsáveis dos interessados

Editais

devem comparecer à
sede da secretaria com
RG e CPF deles e dos
alunos e preencher a ficha de matrícula.
As aulas de futsal
acontecerão todas as
quintas e sextas-feiras
no Ginásio de Esportes

“José Carlos Malandrin”, no bairro dos Prados e com a seguinte divisão: de 6 a 8 anos das
14h00 às 15h00; e de 9
e 10 anos das 15h00 às
16h00.
Já as aulas de iniciação de Voleibol serão

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede
da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
────
WILLIAN MANDELI e DAMARIS SUELEN PADILHA, sendo WILLIAN MANDELI, solteiro, nascido
no dia dezesseis de junho de um mil e novecentos e noventa e sete (16/06/1997), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de ANEZIO LUIZ MANDELI e de ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES MANDELI;
e DAMARIS SUELEN PADILHA, solteira, nascida no dia dezenove de novembro de dois mil e três
(19/11/2003), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Araras - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de JOSÉ APARECIDO PADILHA e de JULIANA CHRISTINA THEODORO GUARIENTO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
FRANCISCO AURELIANO DA SILVA FILHO e BERNADETE SILVA , sendo FRANCISCO AURELIANO DA SILVA FILHO, solteiro, nascido no dia quinze de setembro de um mil e novecentos e
sessenta e oito (15/09/1968), de nacionalidade brasileira, mecânico, natural de
Missão Velha - CE, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de FRANCISCO AURELIANO DA SILVA e de MARIA AMARO DOS SANTOS SILVA; e BERNADETE SILVA , solteira, nascida
no dia vinte e um de setembro de um mil e novecentos e setenta e dois (21/09/1972), de nacionalidade brasileira, funcionária pública, natural de Peabiru - PR, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filha de CELIO PEDRO SILVA e de CRISTINA BUNDNIK SILVA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
MURILO GERALDINI e JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, sendo MURILO GERALDINI, solteiro,
nascido no dia vinte e três de novembro de um mil e novecentos e noventa e três (23/11/1993), de
nacionalidade brasileira, mecânico, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filho de RINALDO GERALDINI e de VALDELICE APARECIDA BATISTA DA CUNHA GERALDINI; e JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, solteira, nascida no dia vinte e nove de setembro

todas as quintas-feiras
das 8h00 às 10h30 no
Ginásio “Antônio Corazza”, situado no Centro de Lazer “Hideraldo
Luiz Bellini”, com acesso pela Rua Conselheiro Laurindo no bairro
Cubatão.

de um mil e novecentos e noventa e seis (29/09/1996), de nacionalidade brasileira, autônoma,
natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de GILBERTO DE OLIVEIRA e de LUCIANA APARECIDA ORSI DE OLIVEIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
RONALDO PEREIRA DA SILVA e ALINY CAMBUIM DE OLIVEIRA, sendo RONALDO PEREIRA
DA SILVA, solteiro, nascido no dia vinte e oito de setembro de um mil e novecentos e oitenta e
cinco (28/09/1985), de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, natural de Angelândia - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de VICENTE BARBOSA DA SILVA e de MARIA ENEDINA
PEREIRA DA SILVA; e ALINY CAMBUIM DE OLIVEIRA, solteira, nascida no dia vinte de maio de
um mil e novecentos e noventa e seis (20/05/1996), de nacionalidade brasileira, do lar, natural
de Recife - PE, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de GILVAN LOPES DE OLIVEIRA
e de MARIA MADALENA CAMBUIM.
─────────────────────────────────────────────────────────────
EDSON RICARDO VERDE e FRANCISCA EDNA DOS SANTOS HENRIQUE, sendo EDSON RICARDO VERDE, divorciado, nascido no dia dez de novembro de um mil e novecentos e setenta
e sete (10/11/1977), de nacionalidade brasileira, mecânico de manutenção, natural de
Charqueada - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de LEONILDO VERDE e de
FLORINDA GARCIA VERDE; e FRANCISCA EDNA DOS SANTOS HENRIQUE, solteira, nascida
no dia quatro de outubro de um mil e novecentos e oitenta e seis (04/10/1986), de nacionalidade
brasileira, do lar, natural de Itaporanga - PB, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha
de ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO e de LUZIA ANTONIA DOS SANTOS HENRIQUE.
─────────────────────────────────────────────────────────────
LEONIDAS APARECIDO SOARES DE BRITO e GABRIELA DIAS CAETANO, sendo LEONIDAS
APARECIDO SOARES DE BRITO, solteiro, nascido no dia dezenove de junho de um mil e novecentos e oitenta e sete (19/06/1987), de nacionalidade brasileira, trabalhador rural,
natural de Malacacheta - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ ADEVAL
BATISTA DE BRITO e de SALETE APARECIDA SOARES DA SILVA BRITO; e GABRIELA DIAS
CAETANO, solteira, nascida no dia dezenove de agosto de dois mil e três
(19/08/2003), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de PEDRO LUIS CAETANO e de CONCEIÇÃO MOREIRA DIAS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
NATANAEL RABELO ALVAIDES e ELISA VIANA NOGUEIRA, sendo NATANAEL RABELO ALVAIDES, solteiro, nascido no dia vinte e cinco de dezembro de dois mil e dois (25/12/2002), de
nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, natural de Gravataí - RS, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filho de GELSON DA SILVA ALVAIDES e de SALETE NUNES RABELO ALVAIDES; e ELISA VIANA NOGUEIRA, solteira, nascida no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e um
(26/02/2001), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de JESUS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA e de MARIA DE FATIMA
SOARES VIANA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 07 de outubro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 02/2018
Processo Seletivo nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
64, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
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de outubro de 2021 à 15 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
de outubro de 2021 à 15 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação
Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
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de
contratação.
obrigam-se aa declarar
declarar por
por
de contratação. Os
Os candidatos
candidatos convocados
convocados para
para a
a contratação
contratação obrigam-se
escrito,
no
prazo
de
05
(cinco)
dias,
a
contar
desta
convocação
se
aceita
ou
não
assumir
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir oo
cargo
o Edital
Edital do
do Processo
Processo Seletivo
Seletivo nº
nº
cargo para
para oo qual
qual foi
foi selecionado,
selecionado, na
na forma
forma do
do que
que prevê
prevê o
02/2018.
O
candidato
que
não
comparecer
no
prazo
acima
estabelecido
será
considerado
01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 08
de outubro de 2021 à 15 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
02/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.

Processo Seletivo nº 02/2018
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RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
43º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Carla Adriana Gomes
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Holambra, 08 de outubro de 2021.
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CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 070/2021
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Data da Realização 25/10/2021 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,
07 de outubro de 2021.
DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O AVISO E O EDITAL PREVALECE O EDITAL.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

08 de Outubro de 2021

Editais
O presidente da Associação de Proprietários e Moradores das Chácaras Itaquerê de Santo Antonio de Posse-SP, inscrita no CNPJ sob o n
11,044,920/0001-28, no uso das atribuições legais conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os Associados a comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária. Será realizada na sede da entidade situada
nas Chácaras Itaquerê às 10h00 (dez horas) no dia 07/11/2021, a fim
de ser analisado e discutido o andamento do processo Judicial que
tramita no Foro de Jaguariúna e aprovação das Prestações de Contas
e do reflorestamento do loteamento denominado Chácaras Itaquerê.
Caso não haja o numero legal de participantes, a assembleia ocorrerá
meia hora após a primeira convocação, no mesmo local com qualquer
numero de presenças.
Santo Antonio de Posse, 28/09/2021
Daniel Tinos – Presidente
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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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006999-40.2017.8.26.0362
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sérgio Augusto Fochesato, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) AMAURI BARBOSA LEITE, CPF 308.165.051-87, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda, alegando em síntese ser credor do Requerido pela quantia de R$ 2.871,14 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e quatorze centavos), representado pelos cheques do Banco Itaú, agência 0031, da Conta nº 67716-4, emitidos pelo Requerido.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar
o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi
Guacu, aos 29 de setembro de 2021.

Câmara Municipal de Artur Nogueira
EDITAL
		
O Vereador JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES, Presidente da Câmara Municipal de
Artur Nogueira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, informa a todos que, após regular
tramitação, foi promulgada no dia 21 de setembro de 2021, a NOVA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
DE ARTUR NOGUEIRA, que entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022.
Publique-se.
Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 21 de setembro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
Presidente da Câmara Municipal
Edital publicado por afixação, no quadro próprio de editais, na sede da Câmara Municipal, na data
supra e a íntegra da Nova Lei Orgânica está disponível no site oficial da Câmara Municipal de Artur
Nogueira: (www.camaraarturnogueira.sp.gov.br).
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”

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

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
EXTRATO DO EDITAL DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, torna público o EDITAL DE INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS do Concurso Público Nº 01/2021. O referido arquivo, na íntegra, será publicado
no semanário Eletrônico http://cosmopolis.sp.gov.br/semanario/ e divulgados, na íntegra, na Internet
nos endereços eletrônicos www.aplicativaassessoria.net e www.camaracosmopolis.sp.gov.br,
a partir desta data.
Cosmópolis, 8 de outubro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 37,05”

Câmara Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – Pregão Presencial para a escolha da proposta que apresentar
o Menor Preço global para Contratação de empresa de especializada para fornecimento de maquinas e mão de obra para execução de ligações domiciliares no Bairro Bevenuto, conforme
Termo de Referência Anexo I. Encerramento, entrega dos envelopes e documentos de credenciamento e abertura das Propostas: dia 27 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, 07 de outubro de 2021.
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA QUE SE REALIZOU NO DIA 1º DE OUTUBRO DE
2021, SEXTA-FEIRA, ÀS 14:00 HORAS
Leitura pelo Vereador CÍCERO FRANCISCO DE OLIVEIRA, de um trecho da Bíblia Sagrada.
ORDEM DO DIA
01 – Leitura e votação do Requerimento solicitando Dispensa dos Pareceres ao PL nº 062/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão única do Projeto de Lei nº 062/2021, de autoria do executivo, que “Autoriza o Executivo
Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 4 de outubro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 66,69”

RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 22ª SESSÃO
ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador Dailton Silva Barbosa, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Votação da Ata da 21ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 20 de setembro de 2021.
Aprovada por unanimidade.
04 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 060/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a criação, regulamentação e funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com deficiência – COMPEDE e do Fundo
Municipal da Pessoa com deficiência – FUMPEDE do Município de Artur Nogueira e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de parcelamento e confissão de débitos com o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável – CONDESU””;
•
Projeto de Lei nº 063/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (Diodo Emisso de Luz) na Rede de Iluminação
Pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município de Artur Nogueira”.
Encaminhado às comissões competentes.
05 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 031/2021, de autoria do Vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 032/2021, de autoria da Vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub.
Aprovadas por unanimidade.
06 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 639 a 641/2021, de autoria do Vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 642/2021, de autoria da Vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub;
•
Nº 643 e 644/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa.
•
Nº 645 e 646/2021, de autoria do Vereador Anderson Henrique Teles dos Reis;
•
Nº 647 a 649/2021, de autoria do Vereador Milton Barbosa Santos;
•
Nº 650 e 651/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa.
•
Nº 652/2021, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio, José Pedro de Jesus Paes e José
Sebastião Barbosa;
•
Nº 653/2021, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio e José Sebastião Barbosa;
•
Nº 654/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 655/2021, de autoria de todos os Vereadores.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.

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

02 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 061/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de parcelamento e confissão de débitos com o Consórcio Intermunicipal para
o Desenvolvimento Sustentável – CONDESU”.
Aprovado por unanimidade.
03 - Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 013/2021.
- Emenda Modificativa nº 001, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio, Marcelo de Oliveira
Ribeiro e Dailton Silva Barbosa. Aprovada por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 013/2021, de autoria do Executivo, que
“Dispõe sobre a alteração da base de cálculo do Valor Venal de Referência dos imóveis, para fins de
apuração e cálculo do Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis (ITBI) alterando
os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 255, de 28 de dezembro de 2001, que instituiu o
Código Tributário do Município de Artur Nogueira e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura e votação do Ofício nº 350/2021, de autoria do Executivo, que solicita a Retirada do Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a proceder à permissão de uso de Bem público pertencente ao Município de Artur Nogueira e dá outras providências”.
Retirada aprovada por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 6 de outubro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 200,07”
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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.)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2021
Contratante: Câmara Municipal de Cosmópolis
Contratada: SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. - ME,
inscrita no CNPJ/MF nº 05.598.482/0001-47
Objeto: aquisição de roteadores, switches, computadores, monitores, nobreaks,
impressoras multifuncionais com tanque de tinta, notebooks, licenças Windows 10
Pro, licenças Office 2019 Home and Business e licenças Windows Server 2019
Standard conforme as quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo
de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 07/2021.
Valor total: R$ 190.555,00 (cento e noventa mil quinhentos e cinquenta reais)
Dotação Orçamentária:
Conta: 24
Órgão: 02
Unidade Orçament.: 02.01
Unidade Executora: 02.01.01
Funcional: 010310001
Proj./Ativ.: 2031000
Cat. Econ.: 44.90.52.00.0000
Desdobramento: 44.90.52.35.0000
Desdobramento: 44.90.52.30.0000
Fonte de Recursos: 01

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
SIDNEI LOPES, divorciado, de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de São Caetano
do Sul - SP, residente à Rua Senador Paula Ramos, 577, Centro, Santo Antonio de Posse - SP, filho
de RAIMUNDO LOPES e de MARIA DO ROSARIO COSTA LOPES; e DUZOLINA NARDIsolteira,
de nacionalidade brasileira, aposentada, natural de Santo Antônio de Posse - SP, residente à Rua
Denador Paula Ramos, 577, Centro, Santo Antonio de Posse - SP, filha de
LOURENÇO ANTONIO NARDI e de ZAIRA RICCI NARDI.
_________________________________________________________________
FÁBIO LIMA FRANÇA, solteiro, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, natural de Ilhéus
- BA, residente à Rua José Coimbra Junior, 310, Ressaca, Santo Antonio de Posse - SP, filho de ALMERINDO JESUS FRANÇA e de MARIA LIMA FRANÇA; e ROSICLER MAFRA MEIRELLESsolteira, de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de Valinhos - SP, residente à Rua José Coimbra
Junior, 310, Ressaca, Santo Antonio de Posse - SP, filha de ROSELI MAFRA
MEIRELLES.
_________________________________________________________________
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, 07 de outubro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

Crédito Orçamentário
Câmara Municipal de Cosmópolis
Poder Legislativo
Câmara de Vereadores
Gestão da Câmara Municipal
Manutenção das atividades da Câmara Municipal
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos de Processamento de Dados
Máquinas e Equipamentos Energéticos
Tesouro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SINPRO INTERIOR Pelo presente Edital ficam convocados todos os
Professores e Auxiliares da UNIFACP para uma Assembleia a ser realizada no dia 13 de outubro de
2021 às 18:00 horas em primeira convocação com numero mínimo de metade mais um sobre a soma
de todos os Professores e Auxiliares e não havendo quórum, às 18:30 com qualquer numero de participantes. A Assembleia discutirá e colocará em votação a seguinte pauta: a) Apresentação do quadro
provocado pela Pandemia do Covid-19 sobre o Ensino Superior; b) Proposta que o Sinpro Interior de
garantir dentro do Acordo Coletivo, a manutenção dos empregos e salários com estabilidade até 29
de Novembro de 2021 e até 30 de Outubro de 2021 para os Auxiliares, dando estabilidade como compensação pelo reajuste zero que ocorreu em todo o Estado de São Paulo; ratificação pela Assembleia
do que foi acordado pelo Sinpro Interior; c) Renovação do Acordo Coletivo por 24 meses com manutenção expressa de todas as cláusulas de benefícios sociais que não estão garantidos pela CLT; d)
inserção de um parágrafo reafirmando o direito de oposição ao pagamento da taxa associativa aos
Crédito Orçamentário
não associados ao Sinpro Interior, desde que se manifestem de forma individual, presencial (se estiCâmara Municipal de Cosmópolis
verem vacinados da Covid-19) e por escrito. Cada item será votado separadamente e os que forem
Poder Legislativo
aprovados serão enviados em um documento em forma de Adendo ao Acordo Coletivo 2019/2021.
Câmara de Vereadores
A todos os Professores ou Auxiliares da UNIFACP que por motivos provocados pela Pandemia não
Gestão da Câmara Municipal
puderem comparecer na Assembleia virtual, será dado um prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir
Manutenção das atividades da Câmara Municipal
da data da sua realização para que se manifestem a sua concordância ou oposição aos itens dessa
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
pauta. Não havendo oposição em numero igual ou superior a 10 % (dez por cento) dos Professores e
Aquisição de Softwares de Aplicação
Auxiliares, todosCNPJ:
os itens
aprovados na Assembleia serão considerados como ratificados, passando
67.168.559/0001-04
a ter validade de forma imediata. Jaguariúna, 08 de outubro de 2021 – Paulo Sergio Silva Franco –
Tesouro
Base territorial: Mogi Guaçu, Mogi Mirim,
Estiva do
Gerbi,
Arthur
Nogueira, Engenheiro Coelho, Martinho Prado, Martim Francisco, Eleutério
Presidente
Sinpro
Interior.

Conta: 18
Órgão: 02
Unidade Orçament.: 02.01
Unidade Executora: 02.01.01
Funcional: 010310001
Proj./Ativ.: 2031000
Cat. Econ.: 33.90.39.00.0000
Desdobramento: 33.90.39.94.0000
Fonte de Recursos: 01

CNPJ:
Vigência do Contrato: a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á
CNPJ: 67.168.559/0001-04
67.168.559/0001-04
Base
territorial:
Mogi
Guaçu,
Mogi
Mirim,
Estiva
Gerbi,
Arthur
Engenheiro
Prado,
Martim
Base
territorial:
Mogi
Guaçu,
Mogi
Mirim,
Estiva
Gerbi,
Arthur Nogueira,
Nogueira,
Engenheiro Coelho,
Coelho,
Martinho
Prado,
Martim
Francisco,
Eleutério
quando todas as obrigações previstas no Edital do Pregão Presencial nº 07/2021
SINDICATO
DOS EMPREGADOS
NOMartinho
COMÉRCIO
DE
MOGIFrancisco,
GUAÇUEleutério
e seus Anexos forem devidamente cumpridas.
CNPJ: 67.168.559/0001-04
Base territorial: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi,
Arthur Nogueira,
Engenheiro Coelho, Martinho
Prado, Martim
Francisco, Eleutério
SINDICATO
DOS
SINDICATO
DOS EMPREGADOS
EMPREGADOS NO
NO COMÉRCIO
COMÉRCIO DE
DE MOGI
MOGI GUAÇU
GUAÇU
CNPJ: 67.168.559/0001-04
CNPJ: 67.168.559/0001-04
Data do Contrato: 29 de setembro de 2021.
Base territorial:
Mogi
Guaçu, Mogi
Mirim, Estiva
Gerbi, Arthur
Engenheiro
Coelho,
Martinho
Prado, Martim
Francisco,Eleutério
Eleutério
EDITAL
DENogueira,
CONVOCAÇÃO
Base territorial: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva
Gerbi,
Arthur
Nogueira,
Engenheiro
Coelho,
Martinho
Prado,
Martim
Francisco,
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MOGI GUAÇU
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MOGI GUAÇU
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Luiz Ribeiro Dias Filho
Presidente do Conselho de Administração
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Desenvolvimento
Sustentável
SINCOMERCIÁRIOS
MOGI GUAÇU
CNPJ Nº 11.166.922/0001-90
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável – CONDESU, torna público a ADJUSede: Rua Professor
Antonio Theodoro
Lang, 82 – CentroProcesso
– CEP 13840-009n.
– Mogi-Guaçu
– SP
DICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
do Convite
n. 02/2021,
143/2021,
objeto: contratação de
Fone/Fax: (19) 38610261 – E-mail: contato@sincomerciariosmogiguacu.com.br
empresaSub-sede:
de engenharia
especializada
serviços de manutenção preventiva, ampliação, eficientização
Rua Dr. Deputado Ulisses Guimarães, nº 93 – Jd. Conservani, Centro – CEP 13160-000 – Artur Nogueira – SP Fone/fax: (19) 38271278 – E-mail:
energética e projetos de melhorias no
sistema de iluminação pública e ornamental do município conarturnogueira@sincomerciariosmogiguacu.com.br
Sub-sede: Rua Baronesa de Cintra, nº 220 – Jd. Aurea, Centro – CEP 13800-203 – Mogi Mirim – SP -Fone/fax: (19) 38625108 – E-mail:
sorciado de Cosmópolis/SP,
à empresa
ILUMINA LUX – ENERGIA LTDA., pessoa jurídica de direito
comunic@sincomerciariosmogiguacu.com.br
privado, inscrita no CNPJ sob n. 30.681.657/0001-22,
estabelecida na Avenida Marquês de São Viwww.sincomerciariosmogiguacu.com.br
cente, n. 576, salas 11, 12 e 13, Bairro Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP com valor total de R$
955.200,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos reais), para o prazo de 12 (doze) meses.
Cosmópolis, 29 de setembro de 2021. Julio Cezar Simon Carmona, Superintendente.

Luiz Ribeiro Dias Filho
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB CREDINTER.
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável
CNPJ Nº 11.166.922/0001-90
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EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
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Sub-sede: Rua Dr. Deputado Ulisses Guimarães, nº 93 – Jd. Conservani, Centro – CEP 13160-000 – Artur Nogueira – SP Fone/fax: (19) 38271278 – E-mail:
Termo de Aditamento nº 08/2021, referente ao Contrato nº 01/2020, Processo Administrativo nº
comunic@sincomerciariosmogiguacu.com.br
arturnogueira@sincomerciariosmogiguacu.com.br
07/2020; Contratante – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU,
www.sincomerciariosmogiguacu.com.br
Sub-sede: Rua Baronesa de Cintra, nº 220
– Jd. Aurea, Centro – CEP 13800-203 – Mogi Mirim – SP -Fone/fax: (19) 38625108 – E-mail:
CNPJ 11.166.922/0001-90. Contratada: Ergesse Machado Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ
comunic@sincomerciariosmogiguacu.com.br

n. 34.576.706/0001-18. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - Fica prorrogado o
presente contrato pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 17 de setembro de 2021 a 16 de
março de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - Fica a CLÁUSULA QUARTA inalterada para
o presente aditamento, mantendo-se o valor total de R$ 47.634,40 (quarenta e sete mil, seiscentos e
trinta e quatro reais e quarenta centavos), com valor mensal de R$ 7.939,07 (sete mil, novecentos e
trinta e nove reais e sete centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas. Cosmópolis, 15 de
setembro de 2021. Julio Cezar Simon Carmona, Superintendente.

Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
www.sincomerciariosmogiguacu.com.br
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico a adjudicação da licitação acima citada que tem por objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza,
manutenção, reparos e pequenas reformas em prédios próprios da Secretaria Municipal de Educação
conforme especificações técnicas do termo de referência, demais anexos e disposições constantes
no edital, para a empresa IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ N° 07.274.025/0001-22,
que ofertou o valor global de R$ 6.990.868,52 (seis milhões novecentos e noventa mil oitocentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Artur Nogueira, 06 de outubro de 2021. A Comissão
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

