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Obras de melhorias na Rodovia dos Agricultores serão
iniciadas em breve
Notícia boa para o povo do
campo. Na terça-feira (5) foi
publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo a vencedora da licitação, dentro do
edital LPN 173/2021. Ela se
refere à execução das obras
de recuperação e melhorias
na Rodovia dos Agricultores,
que vai garantir um novo
asfaltamento à via, beneficiando inúmeros produtores
rurais, moradores da região e
a população em geral.
De acordo com a publicação, a Compec Galasso
Engenharia e Construções
Ltda foi a licitante vencedora
do Lote 1. O valor ficou em R$
22.618.473,00 e o prazo para
a realização dos serviços é de
12 meses.
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Educação SP anuncia volta
obrigatória às aulas a partir do dia
18 de outubro
O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(13), junto ao Secretário da
Educação, Rossieli Soares, a
retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais
para todas as redes: estadual,
municipais e privada vinculadas ao Conselho Estadual
de Educação a partir de 18 de
outubro. Até então, a presença era facultativa às famílias.
“Tenho certeza que, como

Farmácia de
Todos: Mogi
Guaçu passa
a contar com
Banco de
Medicamentos

eu, pai de três adolescentes,
todos aqueles que são mães
e pais estão felizes com a
possibilidade de seus filhos
retomarem as aulas. Para garantir a segurança do retorno
às aulas presenciais, todos os
protocolos sanitários, como o
distanciamento de um metro
entre os alunos, uso obrigatório de máscara e álcool em gel,
serão mantidos até o final de
outubro”, afirmou João Doria.

Holambra
realiza neste
sábado o
Dia V para
atualização da
caderneta de
vacinação

Para garantir a segurança
e a ampliação do retorno às
aulas presenciais, todos os
protocolos sanitários, como
o distanciamento de 1 metro
entre as pessoas, uso obrigatório de máscara e álcool em
gel ainda serão mantidos até o
final de outubro, assim como
o esquema de revezamento
planejado por cada escola,
de acordo com a capacidade
física.
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Prefeitura abre
inscrições para
o curso de
“Hospitalidade
e Excelência
em Serviços
Hoteleiros”

A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, a
população de Mogi Guaçu terá
acesso ao projeto Farmácia de
Todos, criado para dar suporte
à Lei Municipal nº 5.476, de
autoria do vereador Natalino Tony Silva, que institui o
banco de medicamentos na
cidade.
A farmácia, que será inaugurada oficialmente neste
sábado (16), irá funcionar
em uma sala dentro das dependências da Faculdades
Integradas Maria Imaculada,
no Centro.
De acordo com o projeto
aprovado pela Câmara Municipal, a unidade tem a finalidade de arrecadar medicamentos
doados para distribuição gratuita à população, especialmente aos idosos em situação
de vulnerabilidade social.

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra
realiza neste sábado, dia 16
de outubro, o Dia V da Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização
da caderneta de imunização.
A ação contempla crianças e
adolescentes de até 15 anos
de idade. As doses serão
distribuídas das 8h às 12h e
entre 13h e 15h nas unidades
básicas Santa Margarida e
Imigrantes.
“É preciso apresentar na
unidade de saúde a caderneta
de vacinação para que seja
analisada a necessidade de
aplicação de alguma dose”,
explicou o diretor municipal
de Saúde, Valmir Marcelo
Iglecias.

A secretaria de turismo e
cultura da Prefeitura de Jaguariúna está com inscrições
abertas para o curso de “Hospitalidade e Excelência em Serviços Hoteleiros”. Desenvolvido
em parceria com o SEBRAE, o
curso será realizado nos dias 18
e 19 de outubro, das 18h às 22h,
no Hotel Matiz. As inscrições
são gratuitas.
Os interessados em participar podem fazer a inscrição
pelo link Para mais informações a secretaria de turismo e
cultura disponibiliza o telefone
(19) 3867-4223.
De acordo com a secretária
de turismo e cultura, Maria das
Graças Hansen Albaran dos
Santos, o objetivo do curso é
apresentar conceitos e práticas
de hospitalidade dentro do
serviço hoteleiro.
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Investimento
em subestação
da CPFL
beneficia
Amparo, Serra
Negra e Lindóia
A rede elétrica dos municípios de Amparo, Serra Negra
e Lindóia está mais robusta
em função de obras concluídas recentemente pela CPFL
Paulista. Os projetos, que receberam investimentos de R$
8,3 milhões, se concentraram
na Subestação Serra Negra e
integram o Plano de Expansão
do Sistema Elétrico (PESE).
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Guardas Civis
Municipais
participam de
capacitação sobre
a Lei Maria da
Penha
Com o objetivo de reforçar o
conhecimento de toda a equipe
envolvida no atendimento às
mulheres vítimas de violência,
na última semana os integrantes da Guarda Civil Municipal
participaram de uma capacitação no CREM (Centro de
Referência Especializado da
Mulher) sobre a Lei Maria da
Penha e o trabalho desenvolvido na unidade.
Página 6.

Cultura de Artur Nogueira
divulga data de retomada
do Cultura Rock

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Cultura e Turismo,
anunciou a data de retomada
do tradicional Cultura Rock.
O evento, que há 10 anos

costuma reunir artistas e
amantes do Rock and Roll
todas as segundas quintasfeiras do mês, voltará a agitar
a Réplica da Estação, no Centro, no dia 11 de novembro.
Página 5.

Pedal da Lua Cheia terá edição
especial por conta do Outubro
Rosa e Novembro Azul
Mogi Guaçu terá uma
edição especial do Pedal da
Lua Cheia - Noite Azul e
Rosa - no próximo dia 20 de
outubro. O evento faz parte
dos eventos alusivos ao Outubro Rosa e ao Novembro

Azul, meses especiais para a
conscientização de uma das
maiores causas de mortes em
mulheres e homens em todo
mundo: o câncer de mama e
o câncer de próstata, respectivamente.
Página 9.

Prefeitura e Câmara de Pedreira
estudam projeto para melhorar o
trânsito de veículos próximo ao
Morro de Maria
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Holambra realiza neste sábado
o Dia V para atualização da
caderneta de vacinação

*Por José Renato Nalini
Embora sejam qualificados os adeptos
à cultura ESG, que
pretende cuidar simultânea e de forma
conciliada, da tutela
ambiental, da redução das desigualdades
sociais e de uma governança corporativa
inteligente, eles são
poucos. A massa desprovida de informações confiáveis, acostumada a desconfiar
de tudo e de todos,
desiludida pelos governos, não se interessa por isso. Mas é
essencial que ela seja
esclarecida.
Steve Jobs, que
morreu há dez anos,
mas continua a ser
um “influencer”, afirmou um dia: “Os consumidores não sabem
o que querem, até que
mostremos a eles”.
Como ele sabia das
coisas, é provável que
isso seja verdade.
Então, ao lado de
adoção das estratégias
consequentes com a
opção racional, que
põe um freio à cruzada do extermínio da
biodiversidade, encetada por ignorantes e
por estímulo de uma
ignorância estatal, é

urgente criar mecanismos de esclarecimento da população.
O consumo verde é
a alternativa ao caos.
A continuar essa irresponsabilidade do
desmatamento,
da
poluição de tudo –
solo, água, atmosfera
e mentalidades – dos
incêndios programados, o final da experiência humana sobre
o planeta pode estar
muito próximo.
Os sinais já são expressivos. Seca inclemente – quantos os
municípios que já estão racionando água?
– vendavais de areia
típicos das zonas
mais áridas da Terra,
as desérticas e desprovidas de qualquer
possibilidade de subsistência – a maioria
das espécies de nossa
rica
biodiversidade
em ritmo acelerado de
extinção. O que mais
será necessário para
convencer o consumidor de que ele deve
mudar de atitude?
Pode começar devagar. Não produzindo tanto resíduo sólido, nome eufemístico
para “lixo”. Economizar energia e água.

Consumir produtos
naturais. Prestigiar a
agricultura familiar.
Exigir que sua cidade
tenha mais árvores.
Cobrar dos representantes,
regiamente
pagos pelo povo, sejam responsáveis e
pensem no futuro,
em lugar de só pensar em perpetuar-se
no poder, na próxima
eleição e na matriz da
pestilência, a reeleição.
O consumidor pode
condenar as empresas que abusam da
natureza, que tenham
práticas cruéis com
seus
funcionários,
pois ele é a razão de
toda a economia de
mercado funcionar.
Vamos educar para o
consumo verde. Para
bem de todos. Até daqueles que hoje dizimam a natureza e não
têm qualquer peso na
consciência.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

De Holambra
O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza neste sábado, dia 16 de outubro,
o Dia V da Campanha
Nacional de Multivacinação para a atualização
da caderneta de imunização. A ação contempla
crianças e adolescentes
de até 15 anos de idade.
As doses serão distribuídas das 8h às 12h e entre
13h e 15h nas unidades
básicas Santa Margarida
e Imigrantes.
“É preciso apresentar
na unidade de saúde a
caderneta de vacinação
para que seja analisada
a necessidade de apli-

cação de alguma dose”,
explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias. Segundo ele, estarão disponíveis, no total, 14 tipos
de vacinas que protegem
crianças e adolescentes
de doenças como poliomielite, sarampo, catapora e caxumba.
“Pedimos para que
os pais atendam nosso
chamado, que é importantíssimo. Precisamos
aumentar as coberturas
vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo
para o controle e erradicação de doenças”,
ressaltou.
As doses também estão disponíveis de se-

tra Rotavírus Humano
G1P1, Meningo C, Meningo ACWY e Pneumo
10 Valente.
O Dia V ocorrerá no
PSF São Vicente, PSF
Jardim Blumenau, PSF
Coração Criança, PSF
Bom Jardim, PSF Jardim do Lago, e no PSF
Sacilotto. O horário de
funcionamento em todas
as unidades será das 8h
às 17h, especificamente
neste sábado.

*Por Vivian Ferrari de Castro
estudar e aprender, se
relacionar com amigos
e familiares, e também
para diversão. Então,
mais do que nunca, é
importante saber usar
e dosar os eletrônicos
com sabedoria para
extrair o melhor que
podem oferecer, dentro do limite saudável
para a infância. Isso
inclui não alienar os
pequenos, pois é necessário ter habilidades inerentes a essa
geração que já nasceu
conectada e que entende de tecnologia
muito mais que os
adultos. Mas permitir
que smartphones, tablets e computadores
dominem
integralmente o tempo livre
da criançada pode ser
crítico para o seu desenvolvimento. Assim,
o equilíbrio continua
sendo o melhor remédio.
Pensando
exatamente neste equilíbrio
é que a escola se consolida como um ambiente de exploração de
materiais livres, de socialização e interação,
de criação e aprendizagens em espaços
naturais. Bosques e
jardins são excelentes
locais que atendem

desde as brincadeiras
mais divertidas até as
aulas de ciências mais
exploradoras. As brincadeiras de rua de antigamente hoje acontecem de forma segura
no espaço escolar, ao
lado de grandes amigos que acompanharão sua vida até a fase
adulta e que será, para
sempre, fonte das melhores memórias.
A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento emocional, cognitivo e
social da criança, por
isso o tempo livre é tão
importante para as atividades acontecerem
de forma espontânea.
O brincar compreende
interação, cooperação,
comunicação e relação. Desenvolve a importância do respeito
por si e pelo outro,
assim como a autoestima, o que vai trazer
frutos por toda a sua
vida e nas relações futuras. Tudo isso pra
dizer que “brincar é
coisa séria”.
*Vivian Ferrari de
Castro, é pedagoga,
psicóloga e coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista São Francisco

Confira dias e horários de vacinação:
PSF Santa Margarida
Segunda-feira a sexta-feira: 8h ?às 12h e
entre 13h ?e 15h
PSF Imigrantes
Segunda-feira a sexta-feira: 8h ?às 12h e
entre 13h ?e 15h
Dia V
Sábado, 16 de outubro
PSF Santa Margarida
e PSF Imigrantes, das
8h ?às 12h e entre 13h
?e 15h

Artur Nogueira realiza Dia V de
multivacinação para crianças e
adolescentes neste sábado

Brincar é coisa
séria!
Falar sobre a importância do brincar no
Dia das Crianças pode
parecer algo comum,
mas é um assunto de
grande relevância na
vida dos pequenos e
de seus familiares. É
por meio de brincadeiras e jogos que a
criança cria, imagina,
se expressa, descobre
e explora os mais diferentes ambientes e
universos. Esse faz de
conta é o modo com
que ela se expressa e
lida com as emoções
e descobertas diárias
que experimenta.
Para que todos esses
processos aconteçam,
é preciso dar liberdade
à criança e deixar fluir
a imaginação. Isso é
algo que os jogos eletrônicos, por exemplo,
não permitem, já que
os caminhos e as possibilidades, apesar de
serem muitas e variadas, são pré-determinadas. Apesar do alto
grau de diversão e entretenimento, este tipo
de brincadeira deixa
pouco espaço para a
criação livre e para o
exercício do indivíduo.
Atualmente, as telas estão cada vez mais
presentes no dia a dia
das crianças, seja para

gunda a sexta-feira, das
8h ?às 12h e entre 13h ?e
15h, nas duas unidades
de saúde.

De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio
da secretaria de Saúde,
realizará um Dia V de
multivacinação voltado
para crianças de todas
as faixas etárias e adolescentes até 15 anos, neste
sábado (16). A imunização ocorrerá em seis
Postos de Saúde Familiar
(PSF), das 8h às 17h.
Os pais ou responsáveis devem levar os menores a um dos postos de
saúde com a carteira de
vacinação em mãos para
que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto
para eventual situação

de atraso, falta ou necessidade de reforço. No
dia, a secretaria de Saúde orienta que apenas
um adulto acompanhe
a criança para que não
haja aglomeração.
No total, serão oferecidos 16 tipos de vacinas
que protegem contra
cerca de 20 doenças.
Dentre elas: vacina DTP
e Pentavalente, vacina
BCG, vacina contra Polio
– Oral (VOP) ou Injetável (VIP), vacina Tríplice
Viral e SCRV, vacina
contra Hepatite A, vacina contra Hepatite B,
vacina contra Varicela
e SCRV, vacina contra
Febre Amarela, vacina
contra HPV vacina con-
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CAMPANHA VAI ATÉ
DIA 29
Até o dia 29 de outubro, os profissionais de
saúde atuarão nos seis
postos de saúde de Artur
Nogueira para conferir e
atualizar individualmente as cadernetas desse
público e aplicar as doses
eventualmente necessárias.
Em situações de perda
da caderneta de vacinação, a recomendação é
de que os pais ou responsáveis compareçam
ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as
crianças anteriormente,
para que seja possível
consultar quais doses já
foram aplicadas na ficha
de registro arquivada na
unidade.
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Educação SP anuncia volta obrigatória às aulas a
partir do dia 18 de outubro

Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (13), junto
ao Secretário da Educação, Rossieli Soares,
a retomada obrigatória
dos estudantes às aulas presenciais para todas as redes: estadual,
municipais e privada
vinculadas ao Conselho
Estadual de Educação

a partir de 18 de outubro. Até então, a presença era facultativa às
famílias. “Tenho certeza que, como eu, pai de
três adolescentes, todos
aqueles que são mães e
pais estão felizes com
a possibilidade de seus
filhos retomarem as aulas. Para garantir a segurança do retorno às
aulas presenciais, todos
os protocolos sanitários,

como o distanciamento
de um metro entre os
alunos, uso obrigatório
de máscara e álcool em
gel, serão mantidos até
o final de outubro”, afirmou João Doria.
Para garantir a segurança e a ampliação do
retorno às aulas presenciais, todos os protocolos sanitários, como o
distanciamento de 1 metro entre as pessoas, uso

obrigatório de máscara
e álcool em gel ainda serão mantidos até o final
de outubro, assim como
o esquema de revezamento planejado por
cada escola, de acordo
com a capacidade física. “A educação precisa
ser prioridade da sociedade. Fizemos todos os
investimentos necessários para o cumprimento dos protocolos e essa
volta tem total respaldo
do Comitê Científico do
Estado”, destacou Rossieli Soares.
A partir de 3 de novembro, novas mudanças passarão a ser implementadas, como a
não obrigatoriedade do
distanciamento de 1 metro e, por consequência,
a descontinuidade do
revezamento entre os
alunos nas aulas presenciais. Ampliando o acesso e a frequência dos
estudantes da educação
básica à unidade escolar
para 100% dos estudantes presentes simultaneamente.
A imunização de 97%
dos profissionais da educação, com esquema vacinal completo, garante
maior segurança para a
retomada por completo
das aulas. Além disso,
90% dos adolescentes

de 12 a 17 anos já to- recuperação presencial.
maram a primeira dose
No último dia 2 de
da vacina contra a CO- agosto foi dado início ao
VID-19.
segundo semestre letivo
presencial e agora em
Linha do tempo
outubro é anunciado o
Desde o início da retorno total dos estupandemia, o Governo de dantes, com presença
SP e a Seduc-SP vêm se obrigatória em sala de
empenhando para pro- aula, que antecede o úlmover o avanço na re- timo avanço nessa escatomada das atividades lada para a retomada das
presenciais nas escolas atividades presenciais
de forma segura e asser- na educação: o retorno,
tiva. Em 8 de setembro sem revezamento, de tode 2020, foi feita a aber- dos os estudantes.
tura das escolas para
atividades presenciais
Exceção à obrigatoe no dia 3 de novembro riedade:
foram autorizadas aulas
• Jovens pertencenregulares para Ensino tes ao grupo de risco,
Médio (EM) e Educação com mais de 12 anos,
para Jovens e Adultos que não tenham com(EJA).
pletado seu ciclo vacinal
Em janeiro de 2021, a contra COVID-19;
recuperação aconteceu
• Jovens gestantes e
de forma presencial e fa- puérperas;
cultativa e em 8 de feve•
Crianças menoreiro aconteceu a aber- res de 12 anos pertentura das escolas para o centes ao grupo de risco
ano letivo de 2021. Em para COVID-19, para as
março, durante a fase quais não há vacina conemergencial do Plano tra COVID-19 aprovada
SP, as escolas abriram no país;
só para os estudantes
•
Estudantes com
mais vulneráveis, de condição de saúde de
acordo com o CadÚnico. maior fragilidade à CONo mês seguinte, em 14 VID-19, mesmo com o
de abril, já na fase ver- ciclo vacinal completo,
melha do Plano SP, a comprovada com prespresença permitida era crição médica para perde até 35% dos alunos. manecer em atividades
Em julho também houve remotas.

Bolsa Empreendedor está com mais de 45 mil vagas
abertas para apoio a desempregados e MEIs
Da Redação
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, está com mais de
45 mil vagas abertas do
programa Bolsa Empreendedor, para desempregados ou MEIs em situação de vulnerabilidade
em todo o Estado, que
também vão receber qualificação e migrar para o
mercado formal. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br até o

dia 24 de outubro.
A lista regionalizada
das vagas está disponível
no link https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2021/10/bolsa
-empreendedor-rw-1.pdf
Cada bolsa será de R$
1 mil e paga em duas parcelas de R$ 500. Para ter
acesso ao programa, os
autônomos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo
do programa Empreenda
Rápido, com frequência
mínima de 75%. Todos

também devem obter
formalização como MEI
(Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica.
O Estado está investindo R$ 100 milhões no
projeto, com prioridade
para mulheres, jovens,
pretos e pardos, indígenas
e pessoas com deficiência
que também vão receber
qualificação e migrar para
o mercado formal. O objetivo é apoiar autônomos
impactados pela crise do
Covid-19,
impulsionar
novos empreendimentos

e incentivar a retomada
de pequenos negócios.
Esta segunda etapa
do Bolsa Empreendedor
deve beneficiar, direta e
indiretamente, cerca de
180 mil pessoas. Haverá
ordem de prioridade de
acordo com a quantidade
de vagas disponíveis em
cada região.

dos ou são MEI podem
se inscrever no portal do
Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) até
o dia 24 de outubro. Em
caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato na Central de Atendimento:
0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h às
18h. O atendimento eleComo se inscrever?
trônico é 24h)
Todos os moradores
(11) 98714-2645 do estado de São Paulo, WhatsApp (atendimento
maiores de 18 anos, al- eletrônico 24h)
fabetizados e que estão
atualmente desempregaEmpreenda Rápido

Os cursos do Empreenda Rápido são oferecidos pelo Estado em parceria com o Sebrae-SP. As
capacitações ocorrem em
formato presencial, com
carga horária de 20 horas, ou com dez horas-aula online.
Os alunos são apresentados a temas como
empreendedorismo, ideia
de negócios, marketing,
finanças e formalização,
entre outros. A próxima
turma está prevista para
iniciar em 22 de novembro.

Renovias registrou fluxo de mais de 110 mil veículos
no sentido sul de Minas
Da Redação
Mais de 110 mil veículos trafegaram pela
Rodovia
Governador
Adhemar Pereira de
Barros (SP-340) e outras rodovias administradas pela Renovias,
no sentido Minas Gerais, durante o feriado
prolongado de Nos-

sa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil. O
tráfego ficou dentro do
estimado pela concessionária.
De sexta-feira (8) a
terça-feira (12), foram
realizados 728 atendimentos aos usuários,
incluindo serviços de
guincho, socorro mecânico, inspeção e atendi-

mento pré-hospitalar. O
Centro de Controle de
Operações (CCO) da Renovias, que funciona 24
horas por dia, atendeu
437 chamados neste período, tanto pelo 0800
quanto pelos fones de
emergência das rodovias. Houve o registro
de 10 acidentes, com 12
vítimas leves e uma fa-

tal.
O Sistema de Atendimento aos Usuários
(SAU) da Renovias está
à disposição 24 horas
por dia aos motoristas.
Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou
usar um dos fones de
emergência, implantados a cada quilômetro.
Dicas de segurança nas

rodovias e condições
antecipadas do tráfego
podem ser obtidas pelo
site www.renovias.com.
br.
A malha viária da Renovias liga Campinas,
Circuito das Águas e sul
de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342
(Mogi Guaçu/Águas da
Prata), SP-344 (Aguaí/

Vargem Grande do Sul),
SP-350 (Casa Branca/
São José do Rio Pardo)
e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca),
com extensão de 345,6
quilômetros. A concessionária administra as
rodovias através do Programa de Concessões
Rodoviárias do Governo
do Estado de São Paulo.

São Paulo promove mais um ‘Dia V’ de vacinação
neste sábado (16)
Da Redação
O Estado irá promover neste sábado (16)
mais uma data especial
de vacinação contra a
Covid-19. Esta atividade, que será realizada
em parceria com as prefeituras, prevê a aplicação da segunda dose
e da dose adicional da
vacina contra o coronavírus, bem como a atualização da carteirinha de

crianças e adolescentes
da campanha contra o
coronavírus e de multivacinação.
O Dia V – nome da
campanha
instituída pelo governo – terá
mais de cinco mil postos
abertos entre 7h e 19h.
“A população deverá,
no entanto, fazer a consulta antecipada da programação e dos horários
de funcionamento dos
postos definidos pelos

municípios. Essa é uma
oportunidade para que
todos possam atualizar
a segunda dose”, disse o
deputado Edmir Chedid
(DEM).
Membro efetivo da
Comissão de Saúde da
Assembleia Legislativa,
o parlamentar afirmou
que existem 4,1 milhões
de pessoas com a segunda dose atrasada. “Entre
elas, estão 2,1 milhões
de pessoas que preci-

sam concluir o esquema
vacinal com doses da
Pfizer, número que foi
impactado com a antecipação de 12 para oito
semanas no intervalo
entre primeira e segunda dose”, disse.
As prefeituras também poderão aplicar a
dose adicional em idosos e profissionais de
saúde que tomaram a
segunda dose até abril
e já estão aptos a rece-

ber o reforço – aplicado após seis meses da
conclusão do esquema
vacinal. Para garantir o
funcionamento das unidades no sábado, o Estado disponibilizará um
recurso financeiro aos
profissionais de saúde
dos municípios.

ultrapassou a meta de
90% de cobertura entre pessoas com idade
acima de 45 anos. Considerando toda a população adulta, 99,3% já
receberam pelo menos
uma dose e 80,5% concluíram o esquema vacinal. Além disso, mais
de 310 mil adolescentes
Doses
e jovens na faixa etária
O Estado de São Pau- de 12 anos a 19 anos já
lo já aplicou cerca de estão com a proteção
70 milhões de doses e completa.
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Investimento em subestação da CPFL beneficia
Amparo, Serra Negra e Lindóia

Da Redação
A rede elétrica dos
municípios de Amparo,
Serra Negra e Lindóia
está mais robusta em
função de obras concluídas
recentemente
pela CPFL Paulista. Os
projetos, que receberam
investimentos de R$
8,3 milhões, se concentraram na Subestação
Serra Negra e integram
o Plano de Expansão
do Sistema Elétrico

(PESE).
Foram melhorias em
três frentes: substituição do transformador
de potência da subestação, instalação de um
novo banco de capacitores e de disjuntores
na entrada da linha. Os
novos componentes aumentam a confiabilidade do sistema elétrico
na região, diminuindo
as chances de interrupção no fornecimento de
energia e permitindo a

melhora constante nos
serviços.
Cerca de 57 mil clientes da CPFL Paulista já
estão sendo beneficiados com as mudanças.
Os novos equipamentos
já estão em operação. As
obras foram executadas
por 37 colaboradores
da distribuidora. “Essas
ações representam melhoria contínua na nossa rede de distribuição.
Clientes de Serra Negra, Lindóia e Amparo
já sentem os benefícios
principalmente em situações de desligamento
– emergencial ou programado, pois poderemos diminuir o tempo
e a abrangência dessas
ocorrências”, afirma Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista.
As melhorias estão
alinhadas ao Plano Estratégico de Sustentabilidade da CPFL. “Este
Plano está alinhado com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU. Entendemos

que, como distribuidora de energia elétrica,
podemos e devemos dar
a nossa contribuição”,
complementa Sartori.
Segurança da população. Por meio da campanha Guardião da Vida, a
CPFL prioriza a segurança com a população
e traz dicas de conscientização constantemente para evitar acidentes
com a rede elétrica.
Como parte da campanha, em junho deste ano, a CPFL Energia
convidou o público para
um movimento que salva vidas com reforço de
sete vídeos criados para
chamar a atenção das
pessoas para os perigos
da rede elétrica. Os materiais podem ser compartilhados via app de
mensagem e, além da
população, os clientes
podem aderir ao movimento baixando os materiais no site da companhia e passando as
mensagens adiante. Conheça a campanha em

https://www.youtube. sa, Pequenas Centrais
com/watch?v=4TTVu- Hidrelétricas (PCH) e
zYvXYU.
usina solar. Em geração é a terceira maior
Sobre a CPFL Energia agente privada do País,
A CPFL Energia, há com capacidade insta108 anos no setor elétri- lada de 4.303 MW. Com
co, atua nos segmentos 14% de participação, a
de distribuição, geração, CPFL Energia é uma das
transmissão, comercia- maiores empresas no
lização e serviços. Desde mercado de distribui2017, o Grupo faz parte ção, totalizando mais de
da State Grid, estatal 10 milhões de clientes
chinesa que é a segunda em 687 cidades, entre
maior organização em- os estados de São Paulo,
presarial do mundo e a Rio Grande do Sul, Mimaior empresa de ener- nas Gerais e Paraná. Na
gia elétrica, atendendo comercialização, é uma
88% do território chinês das líderes no mercado
e com operações na Itá- livre, com participação
lia, Austrália, Portugal, de mercado de 4%. É líFilipinas e Hong Kong.
der na comercialização
Focada em uma for- de energia incentivada
ma mais sustentável de para clientes livres entre
produzir energia, tem as comercializadoras.
na CPFL Renováveis a
A CPFL Energia posmaior empresa de gera- sui ações listadas no
ção da América Latina Novo Mercado da B3.
a partir de fontes alter- O Grupo também ocunativas, com um portfó- pa posição de destaque
lio baseado em fontes em arte e cultura, entre
limpas com grandes hi- os maiores investidores
drelétricas, usinas eóli- brasileiros, por meio do
cas, térmicas a biomas- Instituto CPFL.

Inaugurada a Unidade de Atendimento de Reintegração
Social de Amparo
De Amparo
Na quinta-feira, dia 7,
foi inaugurada a Unidade
de Reintegração Social de
Amparo, a 87a. do estado
de São Paulo. Ela está situada na rua Dr. Oswaldo
Cruz, 215, Centro.
Na unidade Amparo
será desenvolvido o “Programa de Penas e Medidas Alternativas” que
auxiliarão o Poder Judiciário na fiscalização e
acompanhamento para o
efetivo cumprimento das
sanções impostas às pessoas que cometeram delitos considerados de baixo
potencial ofensivo.
A Central Integrada
de Alternativas Penais
e Inclusão (Ceapis) tem

como funcionalidade o
atendimento das pessoas encaminhadas pelo
Poder Judiciário, após
terem passado por Audiência de Custódia para
identificar as demandas
assistenciais, sociais e
psicológicas, ligadas ou
não ao delito cometido.
Assim, poderão cumprir
suas sentenças prestando
serviços à comunidade de
acordo com a profissão,
graduação, conhecimentos ou habilidade que já
possuíam anteriormente,
sem serem expostas ao
cárcere, mantendo o vínculo familiar e social.
Fizeram uso da palavra
as seguintes autoridades:
Coronel Nivaldo Cesar
Restivo, DD. Secretário

de Administração Penitenciária do estado de São
Paulo; Dr. Fernando Leonardi Campanella, MM.
Juiz de Direito da 1a. Vara
Judicial da Comarca de
Amparo; o Coordenador
de Reintegração Social e
Cidadania, Mauro Rogério Bitencourt e o Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Vice-Prefeito
de Amparo, biólogo Gilberto Piassa Moreira Filho, que, na ocasião, representou o Prefeito Dr.
Carlos Alberto Martins,
que se encontrava cumprindo agenda de trabalho junto ao Gabinete do
Governador João Dória.
O evento contou também com a presença das
seguintes
autoridades

e personalidades: Dra.
Flávia Travaglini Zulian,
DDa. Promotora da Comarca de Amparo; Jean
Ulisses Campos Carlucci,
Coordenador das Unidades Prisionais da Região
Central; Lanilson Luiz
Gomes Tenório, Diretor
do Departamento de Penas e Medidas Alternativas; Jaqueline Andrade
de Almeida, Diretora da
Região Central do Programa de Penas Alternativas;
Carolina Passos Branquinho Maracaja da Silva,
Diretora do Departamento de Atenção ao Egresso
Familiar; Miriam Alice
Benine, Diretora da Região Central do Programa
de Atenção ao Egresso e
Família; Carlos Benedito

Cazotti, Presidente da Câmara Municipal de Amparo; Vereadores Elson
Batista da Silva (Líder do
Governo) e, Farlin Conrado de Jesus; Clayton Luiz
dos Santos, Agente Policial Chefe do SIG, representando o Dr. Richard
Alain Lolli, DD. Delegado
de Polícia Civil do Município de Amparo; Capitão
PM Tiago Rodrigues de
Moraes, Comandante da
2a. Cia. Do 34o. BPM/I;
Major PM Paulo Sérgio
de Barros, DD. Secretário
Municipal de Segurança
Pública; João Augusto
Alamino de Souza Campos, Secretário Municipal
de Governo e Assistência Social; Dr. João Pedro Rodrigues Teixeira,

Secretário Municipal de
Fazenda e Orçamento;
Luciano Antonacci, Secretário Municipal de Esportes, Recreação, Lazer e
Eventos; Maurício Soares
de Campos, Comandante
da Guarda Civil Municipal de Amparo; Sargento Jessiel, representando o Tenente Toron, do
Corpo de Bombeiros de
Amparo; Ademir Tosco,
sub-prefeito do Distrito
de Arcadas; Alexandre
Rogério Poppi, sub-prefeito do Distrito de Três
Pontes; Dr. Adib Kassouf
Sad, Membro do Conselho Gestor do FID (Fundo
de Interesses Difusos) da
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São
Paulo.

Fundos Municipais do Idoso e da Criança e do Adolescente
iniciam campanha Destinação Solidária do IR
De Mogi Mirim
Você sabia que pode
ajudar os projetos sociais
da nossa cidade sem gastar absolutamente nada?
Isso é possível, por meio
da Destinação Solidária
do IR (Imposto de Renda) devido ou a restituir.
Na prática, funciona da
seguinte maneira: empresas e pessoas físicas
podem optar por destinar
parte do valor devido para
os fundos municipais que
cuidam dos Direitos da
Criança e do Adolescente
e dos Direitos do Idoso.
A destinação do Imposto de Renda aos fundos municipais é Lei Federal desde 1990, mas até
hoje, pouca gente sabe
da possibilidade de fazer
essa doação se transformar em ações efetivas em
sua própria comunidade.
Segundo um levantamento do Comitê pela
Cidadania, apenas 1% dos
brasileiros são destinadores do imposto devido a
projetos sociais. Em Mogi
Mirim, o potencial de
destinação para os fundos municipais é de quase R$ 4 milhões. Porém,

no ano passado, apenas
R$ 150.879,15 foram destinados pelos contribuintes.
“Agora no fim do ano,
tanto pessoas físicas
quanto empresas começam a se preparar para a
Declaração do Imposto
de Renda. Então, é importante que saibam que
é possível colaborar com
as entidades da cidade,
possibilitando que os
Conselhos Municipais,
com autonomia para
aprovar projetos sociais,
governamentais e não governamentais, atendam
necessidades específicas
das Políticas Públicas do
município, através do
repasse de recursos”, explicou a coordenadora da
Casa dos Conselhos, Maria Aparecida Rossi.
Vale lembrar que as
doações não podem ser
feitas diretamente para
entidades, nem depositadas. Deverão ser feitas na
Declaração de ajuste anual do IR (formulário completo), tanto pessoa física
como jurídica.
Pessoa física pode
destinar até 6% do imposto devido aos fundos

municipais, desde que o
recolhimento seja feito
dentro do ano-base. Por
exemplo, neste ano de
2021 ao apurar o valor do
IR devido, é preciso fazer
a doação até 31/12. Fora
do ano-base, a destinação
de pessoa física é de até
3% e de pessoa jurídica,
até 1%. A doação também
pode ser feita a partir do
imposto a restituir.
“Deixar parte do imposto devido num Fundo
Municipal é poder acompanhar de perto a aplicação do recurso, a ampliação do atendimento e a
evolução das Políticas Públicas. Neste momento de
pandemia, em que as organizações tiveram muito
reduzidas as possibilidades de captação de recursos através de eventos, a
participação dos contribuintes, deixando este
percentual de imposto no
Fundo Municipal, muito
contribuirá para minimizar as dificuldades financeiras enfrentadas pelas
OSCs (Organizações da
Sociedade Civil)”, comentou Maria Aparecida.

ção do percentual do IR
aos Fundos Municipais
Ao preencher a declaração do IR, o contribuinte pode escolher o Fundo
do Idoso ou o Fundo da
Criança e do Adolescente
para o qual deseja doar e
a esfera de atuação - nacional, estadual ou municipal.
É preciso escolher o
modelo completo da declaração, conferir o valor
do imposto devido e confirmar a opção “Doações
Diretamente na Declaração”.
No formulário, o contribuinte deverá clicar no
botão “Novo”, escolher o
Fundo e informar o valor
a ser doado, respeitando
o limite percentual autorizado. O programa gerará o Darf (Documento de
Arrecadação de Receitas
Federais).
Também é possível
destinar os recursos a
projetos sociais locais por
meio de depósito direto
na conta do Fundo Municipal (sem dedução do
IR) e por meio de boleto
emitido em favor do Fundo Municipal.
Como fazer a destinaO seu contador pode

te ajudar a destinar os recursos, sem burocracia! O
importante é exercer a cidadania, pensando na coletividade e na população
mais vulnerável. Em caso
de dúvidas, a Casa dos
Conselhos Municipais de
Mogi Mirim está à disposição para esclarecimentos: (19) 3862-2935.

Adolescente
CNPJ:
07.364.534/0001-46
Banco: 104
Agência: 0323
C/C: 006.00000116-9

Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa
CNPJ:
19.403.927/0001-09
Banco: 104
Agência: 0323
Fundo Municipal dos
C/C: 006.00000136-3
Direitos da Criança e do
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Prefeitura de Artur Nogueira divulga data de
retomada do Cultura Rock
De Artur Nogueira

Legenda: 1º Cultura Rock do ano acontecerá em 11
de novembro, na Réplica da Estação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio
da secretaria de Cultura e Turismo, anunciou a data de retomada
do tradicional Cultura
Rock. O evento, que há
10 anos costuma reunir
artistas e amantes do
Rock and Roll todas as
segundas quintas-feiras

do mês, voltará a agitar
a Réplica da Estação, no
Centro, no dia 11 de novembro.
Devido a pandemia
da Covid-19, o evento não era realizado há
mais de um ano no município. De acordo com o
secretário da pasta Renato Carlini, a retomada será possível graças
ao avanço da vacinação

e da queda no número
de mortes e internações
em todo o estado de São
Paulo.
“O Cultura Rock faz
parte do calendário de
eventos de Artur Nogueira há dez anos e vinha fazendo uma falta enorme.
Com a pandemia sendo
controlada, poderemos
curtir o melhor do bom e
velho rock em segurança

novamente”, destacou.
Carlini lembra que o
evento acontece em um
ambiente aberto e que
as medidas de segurança
serão seguidas. Segundo o plano de retomada
econômica do Governo
de São Paulo, eventos
como o Cultura Rock
poderão acontecer com
100% da capacidade a
partir de novembro.

Prefeitura abre inscrições para o curso de “Hospitalidade e
Excelência em Serviços Hoteleiros”
De Jaguariúna
A secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna está
com inscrições abertas
para o curso de “Hospitalidade e Excelência
em Serviços Hoteleiros”.
Desenvolvido em parceria com o SEBRAE, o
curso será realizado nos
dias 18 e 19 de outubro,
das 18h às 22h, no Hotel
Matiz. As inscrições são
gratuitas.
Os interessados em
participar podem fazer a inscrição pelo link
https://bit.ly/3o6o3jG.
Para mais informações
a secretaria de turismo

e cultura disponibiliza o
telefone (19) 3867-4223.
De acordo com a
secretária de turismo
e cultura, Maria das
Graças Hansen Albaran
dos Santos, o objetivo
do curso é apresentar
conceitos e práticas de
hospitalidade dentro do
serviço hoteleiro. “Esse é
um setor muito aquecido
em uma cidade turística como Jaguariúna. A
qualificação com certeza
vai ampliar as oportunidades dentro do mercado de trabalho”, avaliou
a secretária.
CONFIRA O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO

HOSPITALIDADE:
CONCEITO,
APLICABILIDADE
NOS
SERVIÇOS
HOTELEIROS E IMPORTÂNCIA PARA CLIENTES E
EMPRESAS.
ATENDIMENTO AO
CLIENTE: CONCEITO;
CARACTERÍSTICAS
COMPORTAMENTAIS DOS COLABORADORES E EQUIPES;
TIPOS DE CLIENTES
(PATROCINADOR,
CONTESTADOR E EXPECTADOR) E SUAS
CARACTERÍSTICAS.
ENCANTAMENTO
NO
ATENDIMENTO: CONCEITO,
DIFERENÇA
ENTRE

ATENDER E ENCANTAR, ATORES, PAPÉIS
E
FERRAMENTAS/
TÉCNICAS DE ENCANTAMENTO.
PRÁTICAS
COMPROMETIDAS COM O
BEM SERVIR E COM A
HOSPITALIDADE.
NORMAS DE CONVÍVIO EM SOCIEDADE: ATITUDES E
POSTURA RELACIONADAS À ETIQUETA
FAMILIAR, SOCIAL E
PROFISSIONAL.
COMUNICAÇÃO:
CONCEITO E USO DE
LINGUAGEM VERBAL
E NÃO VERBAL.
MECANISMOS DE
RECONHECIMENTO

SENSORIAL: VISUAL,
OLFATIVO, AUDITIVO,
TÁTIL E GUSTATIVO.
CICLO
DA
EXPERIÊNCIA
DO
CLIENTE
E
HOSPITALIDADE
NO

ATENDIMENTO HOTELEIRO.
NECESSIDADES
BÁSICAS E PESSOAIS:
CONCEITO,
CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADE.

Reabertura do Parque Cidade das Crianças atrai milhares
de pessoas

De Holambra
O Parque Cidade das
Crianças, em Holambra, foi reaberto ao público nessa terça-feira, dia 12 de outubro,
e atraiu milhares de

pessoas durante todo
o dia. Os visitantes puderam se divertir com
uma série de atrações,
como
apresentações
de skate, shows de artistas circenses, pintura facial e brinquedos

infláveis. Houve ainda
distribuição gratuita
de pipoca, algodão-doce e churros.
Thelma Cristina Silva Campos esteve no
parque com os filhos
Julia e Henrique, casal
de gêmeos de 11 anos.
“Eles adoraram, principalmente o labirinto de arbusto e subida
pela corda com descida no escorregador.
Foi um final de tarde
muito divertido e gostoso”, comentou. Moradora da cidade, ela
elogiou a estrutura do
espaço, que conta com
lago, lanchonete, fonte
interativa, pista para

caminhada e de skate,
entre outros equipamentos. “É mais uma
atração de lazer para
Holambra. Parabéns
aos envolvidos pela
atenção e preocupação
com nossas crianças.
É necessário e urgente que elas deixem um
pouco celular, tablet,
computador,
enfim,
a tecnologia de lado
para brincar, sendo
crianças de verdade”,
concluiu.
Simone
Helena
Artuzi visitou o parque com a filha Maria
Eduarda, de 10 anos.
“Minha filha adorou.
Tudo muito diferente

do que já vimos, brinquedos diferentes e divertidos, para todas as
idades. Para crianças
pequenas e até para
as mais grandinhas.
Já não vejo a hora de
levar minha filha de
novo”, afirmou.
“A reabertura do
parque foi um sucesso e acredito que trará
muito lazer e diversão para moradores e
visitantes”, observou
o prefeito Fernando
Capato, que participou da reabertura e
celebração do Dia das
Crianças junto à esposa e filhos.
Localizado às mar-

gens da Rodovia SP107, próximo ao Moinho Povos Unidos, o
parque foi inaugurado
em dezembro de 2020
e fechado posteriormente em função da
pandemia de Covid-19.
A área de lazer, inicialmente, receberá 70%
de sua capacidade de
público, ou seja, até
1.400 pessoas. O uso
de máscara é obrigatório e totens com álcool
em gel estarão disponíveis. O local estará
aberto sempre às sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h
às 17h, com entrada
gratuita.

Autoridades Municipais recebem o livro “Toninho
Ganzarolli – Sonhos, ideais e trabalho”
De Pedreira
O prefeito Hamilton
Bernardes Junior e o vice-prefeito Fábio Polidoro
receberam das mãos do
empresário pedreirense
Antonio Ganzarolli Filho, o
livro “Toninho Ganzarolli
– Sonhos, ideais e trabalho”, escrito pelo jornalista
Sidenei Defendi, abordando a audácia de um semeador de emoções, que
materializou os desejos de
muitas pessoas.
Na oportunidade, o pre-

feito Hamilton lembrou
a dedicação de Toninho
Ganzarolli em sempre divulgar o nome de Pedreira
com suas canecas, seja em
programas de rádio e televisão ou em suas viagens
pelo Brasil ou exterior.
“Não podemos deixar de
lembrar que Toninho Ganzarolli foi presidente por
vários anos da FIP – Feira
Industrial de Pedreira, que
foi o evento que apresentou Pedreira e seus produtos para o país, como
político ocupou os cargos

de vereador, vice-prefeito
e prefeito”, ressaltou o prefeito Hamilton Bernardes
Junior.
Para o vice-prefeito Fábio Polidoro, o empresário
e político Toninho Ganzarolli é a história viva de
Pedreira, sempre esteve
atuando em favor do Município. “Parabenizo meu
amigo Toninho pela edição
do livro que conta a história
de sua vida e da Cerâmica
São Joaquim”, destacou o
vice-prefeito Polidoro.
Toninho
Ganzarolli

ressaltou que o jornalista
Sidenei Defendi colocou
no livro suas histórias e
memórias, tendo como
mote “Histórias Precisam Ser Contadas”. “O
objetivo foi o de dispor de
forma impressa o que representa a Cerâmica São
Joaquim para o Município de Pedreira e para os
milhares de clientes que a
credenciaram como a mais
importante produtora de
canecas para os variados
festivais no Brasil. Quais as
obras feitas quando exerci

a função de prefeito, a importância da FIP – Feira
Industrial de Pedreira – a
qual presidi por mais de 20

anos, além de homenagens
a personalidades, funcionários e amigos”, concluiu
Ganzarolli.
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Grupo UniEduK abre inscrições para o projeto
“Empreenda na Prática”
Da Redação

do; Hora de Vender.
Os encontros aconteO Grupo UniEduK cem de 13 de outubro
está com inscrições a 3 de novembro, toabertas para o projeto das as quartas-feiras,
“Empreenda na Práti- das 19h30 às 21h, pelo
ca”, organizado pela site. Para participar é
Escola de Negócios. As necessário preencher
atividades serão exclu- formulário no site.
sivamente em formato
“De acordo com maonline e abordarão os peamento de necessitemas: Autoconheci- dades de empreendmento e criatividade; edores realizado pela
Gerando Valor para o Escola de Negócios, o
Negócio;
Marketing Empreenda na Prática
e Pesquisa de Merca- atuará nos principais

pontos de carência de
quem pensa em empreender ou quem está
empreendendo”,
explica o Gestor Escola
de Negócios, Rogério
Gomes.
Segundo ele, durante este projeto o empreendedor terá apoio
de Marketing, pesquisa, finanças, inovação
e poderá construir seu
modelo de negócios.
“Modelar um negócio
é um grande desafio do

empreendedor,
para
isso ele precisa entender quem são seus
clientes, identificar a
persona, entender qual
o problema a empresa
resolve e como ela faz
isso gerando valor para
seus clientes. Uma empresa não existe se não
entender de onde virão
seus recursos e gerir
estes recursos e entender a estrutura de
custos de seu negócio é
primordial”, explica o

gestor.
Nesta edição o projeto contará com a
participação de empreendedores que já
passaram pela Escola
de Negócios, servindo
como exemplo real de
projetos bem aplicados. Além disso, alunos
dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis do Grupo
UniEduK promoverão
trilhas de Marketing
e Custos, colocando

em prática os conhecimentos dos respectivos
cursos.
O
projeto
“Empreenda na Prática”
tem o apoio das Prefeituras
Municipais
de Indaiatuba, Elias
Fausto, Jaguariúna e
Holambra, do SEBRAE
Campinas,
SEBRAE
Aqui Indaiatuba, Associação das Micro e
Pequenas Empresas e
Associação Comercial
de Jaguariúna.

Alunos da rede municipal de ensino são
semifinalistas do concurso EPTV na Escola
Três alunos do 9º
ano da escola municipal
Parque dos Ipês se classificaram para as semifinais da 22ª edição do
concurso EPTV na escola, que anualmente seleciona as melhores redações da região. Brenda
Aparecida Ferreira, com
“Liberdade ou repre-

sália”, Mateus José de
Campos, autor de “O
vírus da falta de empatia na sociedade” e Sofia Comucci Junqueira
Gonçalves, autora de “A
pior pandemia”, ficaram
entre os 283 escolhidos
de um total de 9.570
participantes, representantes de 403 escolas.

Agora os holambrenses
aguardam a escolha dos
10 finalistas do concurso. O tema este ano foi
“pandemia da intolerância”.
“Além do talento desses estudantes com as
palavras, a classificação
reforça a qualidade das
aulas de produção de

texto que temos na rede
municipal, mesmo em
um ano tão difícil para
as escolas em razão da
pandemia. Espero que
sirvam de inspiração
para outros alunos no
concurso do ano que
vem”, afirmou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo.

Prefeitura de Pedreira abre inscrições para
preenchimento de vagas de Motorista, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Enfermeiro e Técnico de
Enfermagem
De Pedreira
A Prefeitura Municipal de Pedreira abriu
inscrições para preenchimento das vagas de

Motorista, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem,
através de processo seletivo simplificado para

contratação temporária.
As inscrições estão
sendo efetuadas por
e-mail e podem ser feitas até a sexta-feira, 15

de outubro. Todas as
informações a respeito
das atribuições, salários, requisitos e documentos necessários,
podem ser consultadas

no Edital nº 002/2021,
publicado no Diário
Oficial do Município de
Pedreira, na edição do
dia 07 de outubro de
2021, no site: www.pe-

dreira.sp.gov.br ou no
link: https://ecrie.com.
br/sistema/conteudos/
diariooficial/upload/u_07102021113103.
pdf

Guardas Civis Municipais participam de capacitação
sobre a Lei Maria da Penha
integrantes da Guarda
Civil Municipal participaram de uma capacitação no CREM
(Centro de Referência
Especializado da Mulher) sobre a Lei Maria
da Penha e o trabalho
desenvolvido na unidade.
“O
trabalho
em
equipe deve ser promovido e fortalecido,
uma vez que esse tipo
de estrutura garante que a interação e
as relações entre os
(as) profissionais sejam baseadas na solireforçar o conheci- dimento às mulheres dariedade, igualdade,
De Itapira
mento de toda a equi- vítimas de violência, responsabilidade e no
Com o objetivo de pe envolvida no aten- na última semana os compromisso pesso-

al”, disse a palestrante
Vivian Nicolai, advogada e presidente da
Comissão da Mulher
Advogada da OAB de
Itapira.
Inaugurado em abril
deste ano, o CREM tem
como principal objetivo cessar a situação de
violência
vivenciada
pelas mulheres atendidas, sem ferir o seu
direito à autodeterminação e promovendo
meios para que ela fortaleça sua autoestima
e tome decisões relativas à situação por ela
vivenciada. O foco da
intervenção do Centro é prevenir futuros

atos de agressão e promover a interrupção
do ciclo de violência,
bem como contribuir
para a eliminação dos
preconceitos, atitudes
e padrões comportamentais na sociedade
que perpetuam a violência contra as mulheres.
O CREM está situado na Rua Ribeiro de
Barros, nº 62, Centro
(em frente ao Parque
Juca Mulato) e o horário de atendimento é
de segunda a sexta das
08h00 às 17h00. Telefone para contato: (19)
3843.2148.

Prefeitura prorroga inscrições para o programa “Meu
Emprego – Trabalho em Equipe”
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, através do
Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT) da
secretaria de desenvolvimento econômico, prorrogou as inscrições do
programa “Meu Emprego – Trabalho em Equipe” para até o dia 20 de
outubro, quarta-feira.
Os interessados em
participar do curso devem preencher o for-

mulário (clique aqui)
e entregar no Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT), situado
na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810 – Centro.
No total, são 20 vagas
disponíveis para pessoas maiores de 16 anos
que buscam ingressar no
mercado de trabalho.
O programa “Meu
Emprego Trabalho em
Equipe” tem como objetivo orientar e preparar
os trabalhadores desem-

pregados, de acordo com
seus interesses, habilidades, competências e
qualificação profissional
para enfrentar os desafios dos processos seletivos, aumentando suas
chances de encontrar a
colocação desejada.
Os encontros têm início previsto para o dia
25 de outubro, das 8h
às 11h, no PAT. Serão
12 encontros, com três
horas de duração, totalizando 36 horas de curso.
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Vem aí o asfaltamento na Rodovia dos Agricultores

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-governador do Es-

tado, 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 Gabi-

nete 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 Gusta-

vo 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 for-

ças 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.

Dia V da Campanha de Multivacinação será neste sábado,
16 de outubro
De Mogi Guaçu

pal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE)
O Dia V da Campanha continuam com a camNacional de Multivaci- panha até o dia 29 de
nação, que tem como outubro com a aplicação
objetivo colocar em dia de todas as vacinas para
a caderneta de vacinação crianças e adolescentes,
de crianças e adoles- sendo disponibilizadas
centes com idade até 14 pelo Sistema Único de
anos, acontece neste Saúde (SUS) exclusivasábado, 16 de outubro. mente a este público e
Em Mogi Guaçu, 211 oferecidas nos 21 poscadernetas de vacinação tos da cidade de segunjá foram atualizadas des- da à sexta-feira, das 13h
de o início da campanha às 15h30. Já na data da
em 1º de outubro. Deste mobilização
nacional,
número, 113 crianças neste dia 16 de outubro,
com menos de um ano, o atendimento será em
49 crianças de 1 a 4 anos 16 unidades de saúde
e 49 crianças e adoles- das 8h às 16h.
centes com idade entre 5
Segundo dados da VE,
e 14 anos foram vacina- há no munícipio um púdas.
blico de 27.946 indivíduA Secretaria Munici- os dentro da faixa etária

do público alvo, sendo: 1.914 crianças com
menos de um ano, 7.444
crianças de 1 a 4 anos e
18.588 entre crianças e
adolescentes de 5 e 14
anos. “Entre as crianças
menores de cinco anos,
cerca de 80% da cobertura vacinal está completa. Nosso objetivo é
concluir a cobertura desta faixa etária até o fim
da Campanha de Multivacinação 2021”, comentou a enfermeira da VE,
Rosa Maria Pinto.
De acordo com ela, a
atualização da caderneta é fundamental para
aumentar a cobertura
vacinal, controlar e diminuir a incidência de
doenças e evitar pos-

síveis epidemias. “Essa
é uma oportunidade que
os pais terão para atualizar, em um único dia,
a caderneta de vacinação
de seus filhos, pois a
imunização é de extrema
importância para garantir a proteção individual
e coletiva, pois evita a
propagação de doenças
que causam sequelas ou
até mesmo o óbito do indivíduo”.
A enfermeira destaca
que a maior defasagem
de vacinação deste público se encontra na
faixa etária de 9 a 14
anos. Nesta estratégia,
será possível a imunização contra o papilomavírus humano (HPV),
vacina que é exclusiva

para meninas de 9 a 14
anos e de meninos de 11
a 14 anos.
“O HPV é um vírus
que infecta pele ou mucosas – oral, genital ou
anal – tanto em homens
quanto em mulheres. O
câncer do colo do útero
está associado à infecção
persistente por subtipos
oncogênicos do vírus
HPV”, explicou a enfermeira da VE.
Vacinas disponibilizadas para crianças
BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP inativada); Poliomielite
1 e 3 (VOP - atenuada);
Rotavírus humano G1P1
(VRH); DTP+Hib+HB
(Penta); Pneumocócica

10 valentes; Meningocócica C (conjugada);
Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba,
Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola
e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria,
Tétano, Pertussis (DTP);
Difteria, Tétano (dT);
Papilomavírus humano
(HPV); Varicela.
Vacinas disponibilizadas para adolescentes
Hepatite B (HB recombinante); Difteria,
Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola
(SCR);
Papilomavírus
humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).

Farmácia de Todos: Mogi Guaçu passa a contar com
Banco de Medicamentos
De Mogi Guaçu
A partir da próxima
segunda-feira, dia 18 de
outubro, a população de
Mogi Guaçu terá acesso
ao projeto Farmácia de
Todos, criado para dar
suporte à Lei Municipal nº 5.476, de autoria
do vereador Natalino
Tony Silva, que institui
o banco de medicamentos na cidade.
A farmácia, que será
inaugurada
oficialmente neste sábado
(16), irá funcionar em
uma sala dentro das

dependências da Faculdades Integradas Maria
Imaculada, no Centro.
De acordo com o
projeto aprovado pela
Câmara Municipal, a
unidade tem a finalidade de arrecadar medicamentos
doados
para distribuição gratuita à população, especialmente aos idosos
em situação de vulnerabilidade social.
Nesta
quarta-feira
(13), o prefeito Rodrigo
Falsetti esteve no local com Natalino para
acompanhar os pre-

parativos da abertura.
“Agradeço ao prefeito,
que sempre nos deu seu
apoio, incentivo e nos
ajudou no que foi preciso para tornar realidade
a Farmácia de Todos”,
destacou o vereador.
“Essa é uma grande
conquista da nossa cidade e um enorme
benefício para nossa
população carente que
não tem condições financeiras de comprar
os medicamentos que
precisa”.
A Secretaria Municipal de Saúde será a re-

sponsável pelo gerenciamento da Farmácia
de Todos. O Banco de
Medicamentos será integrado unicamente por
produtos de doações
oriundos de empresas
da indústria farmacêutica, consultórios médicos, farmácias e também de pessoas físicas.
“Gostei do que vi.
É uma farmácia que,
realmente, será de todos. De quem doa e de
quem recebe e é beneficiado por essa ação.
Tenho certeza de que
a população guaçuana,

principalmente os que
mais precisam, serão
acolhidos aqui e receberão o medicamento
que precisam para fazer

seu tratamento. O município não medirá esforços para que este seja
um projeto de sucesso”,
ressaltou o prefeito.

Mais seis CEMPIS retomam aula presencial no dia 25
De Mogi Mirim

“Cely Abreu Sampaio
Amoedo Campos”, no
Mais uma etapa na Jardim Planalto; “Alfase de retomada das cides Hortêncio”, no
atividades presenciais Maria Beatriz; “Profesnos CEMPIs (Centros sora Maria de Lourdes
Educacionais
Munic- Ferraz Guimarães”; no
ipais de Primeira In- Linda Chaib; “Profesfância) de Mogi Mirim. sora Maria Aparecida
Na segunda-feira (25) Mariano Todarelli”, no
acontecerá o retorno em Parque das Laranjeimais seis unidades.
ras e “Professora Dirce
Voltarão às “creches” Aparecida
Januário
os alunos dos CEMPIs Lenhari”, no Jardim

Europa, além do Centro Educacional Ernest
Mahle, no Horto de
Vergel.
A retomada gradual integra um plano de
ação experimental, que
leva em conta a complexidade da faixa compreendida. Os CEMPIs
atendem alunos a partir de 4 meses. Porém,
nesta fase, retornam ao
modo presencial as cri-

anças do maternal, com
idade entre 2 anos e 3
anos e 11 meses.
De toda forma, são
crianças que demandam maior dependência e proximidade entre
alunos e docentes, como
cuidados no colo, higienização, entre outros, o
retorno tem sido planejado com extremo rigor.
O limite à faixa de 2
anos a 3 anos e 11 meses

faz com que seja atingida a capacidade de 50%
de cada unidade. Os responsáveis pelas creches já se reuniram na Seduc e foram orientados
a chamar os pais para
anunciar o retorno.
A retomada presencial começou no dia
16 de agosto, com os
alunos das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica). Já no

dia 4 de outubro houve
a volta de estudantes
de dois CEMPIs, “Professora Maria Rottoli Mansur”, no Santa
Clara, na Zona Norte e
“Professora Michele Lucon”, no Sehac, na Zona
Leste. Além delas, duas
associações conveniadas à Prefeitura, Lar Infantil Aninha e Casa da
Criança, também voltaram no dia 4.
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aqui o
Ensino de
ualidade
qabraça
a
aprendizagem
criativa.
Na Escola Champagnat, seu filho conta com uma
metodologia que estimula seu envolvimento na construção
do conhecimento, aplicando de forma ativa as práticas
escolares na resolução de problemas. Nossos ambientes
são amplos e adaptados para a melhor aprendizagem. Ele
ainda contará com:
●
●
●
●
●

Tecnologia educacional em sintonia com o mundo;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Convívio com projetos sociais;
Ações do Núcleo Pastoral;
E muitas outras vivências transformadoras.

Agende sua visita.

R. Fabiano Pôrto, 85 – Jardim Nova Pinhal
(19) 3661-9444
escolachampagnat.com.br/pinhal

15 de Outubro de 2021

1

Pedal da Lua Cheia terá edição especial por conta do
Outubro Rosa e Novembro Azul

De Mogi Guaçu

O evento faz parte dos
eventos alusivos ao OuMogi Guaçu terá uma tubro Rosa e ao Novemedição especial do Ped- bro Azul, meses especiais
al da Lua Cheia - Noite para a conscientização de
Azul e Rosa - no próxi- uma das maiores causas
mo dia 20 de outubro. de mortes em mulheres

e homens em todo mundo: o câncer de mama e
o câncer de próstata, respectivamente.
A saída será no Parque
dos Ingás, a partir das
19h. O trajeto será misto em trechos urbanos
seguindo até o Horto
da Chanflora, onde os
participantes terão uma
linda vista da lua cheia.
A recomendação é para
que os ciclistas usem
máscara e respeitem
o distanciamento por
conta da pandemia da
Covid-19. Além disso, as
bicicletas devem estar
equipadas com os itens
de segurança, como lanterna.

O Pedal da Lua Cheia
será promovido pela
Rosa Presa Aventures
em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer.
Outros eventos integram
a programação especial
do Outubro Rosa e Novembro Azul.
De 25 a 29 de outubro,
acontecerá a Semana de
Prevenção à Saúde da
Mulher no Espaço Cultural, localizado no Buriti Shopping, sendo as
atividades voltadas para
orientação quanto ao
câncer de mama. No local, serão feitas aferição
de pressão e diabetes.
Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde

farão as orientações no
período da tarde.
No dia 28, no Teatro
Tupec, às 9h e às 19h30,
ocorrerá a palestra Autocuidado – Saúde da Mulher com a enfermeira obstetra Viviane Rodrigues.
E no dia 23 de novembro, será promovida a
palestra Autocuidado –
Saúde do Homem- com o
médico Bruno Vedovatto
em dois horários: 9h e
19h30. Haverá uma contação de história na abertura das palestras.
“São meses especiais para refletirmos
sobre a importância da
saúde da mulher e do
homem, principalmente

a questão da prevenção”,
ressaltou Ana de Elisabete Filomeno, presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Mogi
Guaçu. As atividades alusivas ao Outubro Rosa e
ao Novembro Azul envolvem as Secretarias
Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Turismo, Obras e
Mobilidade, Segurança,
Serviços
Municipais,
Relações Institucionais
e Comunicação, além do
Hospital Municipal Dr.
Tabajara Ramos e Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu
(Acimg).

Copa Amparo de Futebol de Campo começa no
domingo
De Amparo
A bola vai rolar. No
domingo, 17/10, a Copa
Amparo de Futebol de
Campo tem quatro jogos para o Centro Esportivo do Trabalhador
do Jardim Camanducaia.
Às 8 horas, a bola

rola para Modelo e Santa Maria. Às 9h30 tem
Casinha e Lunáticos.
No período da tarde, jogam Pumas e Arapiraca, às 14 horas e Amigos
da Juventude Serrana e
Mulekagem, às 15h30,
fechando a rodada.
Os jogos da Copa
Amparo são eliminató-

rios em jogo único. Para
a disputa da competição, o atleta necessita
estar imunizado contra
a Covid-19 e apresentar
o comprovante de vacinação. O público que
quiser assistir também
necessita
apresentar
o comprovante de vacinação contra a Co-

vid-19.
A previsão da Secretaria de Esportes,
Lazer, Recreação e
Eventos é de finalizar
o torneio em 8 de dezembro. As semifinais
e final da competição
acontecerão no campo
do Amparo Athlético
Clube.

CEMPIS receberão novos brinquedos
De Mogi Mirim
Brincar faz parte do
estudar e investir em
nossas crianças é cuidar do futuro. Entre
novembro e dezembro,
três unidades escolares

receberão novos brinquedos.
No final de setembro, cinco contratos
foram fechados visando a aquisição de itens
como gangorra dupla,
escorregador, gira-gi-

ra, piscina de bolinhas,
casa de bonecas e tatames.
Os brinquedos serão
destinados aos CEMPIs
(Centros Educacionais
Municipais de Primeira Infância) “Eugênio

Morari”, no Aterrado, e
“Professora Maria Rottoli Mansur”, no Santa
Clara, que foram reformados nos últimos meses.
E também no “Maria
Iolanda Posi Donatti”,

no Parque Real, inaugurado no ano passado.
As compras foram
realizadas através de
recursos federais e
conforme o catálogo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação.
O valor total é de R$
96.980,70. Seguindo
os prazos contratuais
para entrega dos brinquedos, a instalação
deve ocorrer até dezembro.

Prefeitura reabre piscinas públicas do Azulão e do
Serra Dourada
De Jaguariúna
A secretaria de juventude, esportes e lazer
(sejel) da Prefeitura de
Jaguariúna anunciou a
reabertura das piscinas
públicas para os moradores da cidade. A partir
deste final de semana as
piscinas do Azulão e do
Parque Serra Dourada já
podem voltar a receber
público.

Neste primeiro momento, as piscinas serão liberadas apenas aos
finais de semana para
o público em geral. Durante a semana elas funcionarão, de forma exclusiva, para as aulas de
hidroginástica e de natação do “Projeto Campeões”.
De acordo com o secretário da sejel, Rafael da Silva Blanco, para

utilizar as piscinas o morador deverá apresentar
as carteirinhas de uso e
respeitar os protocolos
de saúde.
“É importante que as
pessoas mantenham o
distanciamento e só tirem a máscara no momento de entrar na água.
Também
colocamos
álcool em gel próximo
aos vestiários. Tudo isso
para garantir a seguran-

ça e o bem-estar de todos”, disse o secretário.
O horário de funcionamento das piscinas
será das 8h às 12h e das
14h às 18h, de terça-feira
a domingo.
Para fazer a carteirinha os interessados devem entrar em contato
com a secretaria de juventude, esportes e lazer
pelo telefone (19) 38674240.

Futebol Sub-11 joga primeira competição do ano
De Amparo
No sábado, 16/10, a
seleção de futebol de
Amparo, categoria sub11, disputa em Socorro,
jogos pela ADR-Associação Desportiva Regional 2021.

Além de Amparo,
a competição contará
com a presença dos selecionados de Águas de
Lindoia, Lindoia e Socorro.
A competição será
disputada no sistema
de eliminatória simples

sendo que os vencedores da primeira rodada
disputam a final e os
perdedores disputam a
terceira colocação.
A seleção de Amparo
será comandada pelo
professor Jurandir que
acredita ter boas chan-

ces de trazer o título.
No sábado, 9/10, os
garotos do Sub-11 foram
a campo, no Centro Esportivo do Trabalhador,
em partida amistosa
preparatória, contra a
Associação Atlética Serrana.

Organizadores do Pedal Solidário fazem entrega das
doações ao Lar São Vicente de Paulo
De Santo Antônio de param da organização
Posse
do 1º Pedal Solidário,
realizaram a entrega
Na tarde da última dos produtos que foram
sexta-feira, dia 8 de ou- arrecadados na ação ao
tubro, a equipe do De- Lar São Vicente de Paupartamento de Esportes lo.
e Lazer, acompanhada
Ao todo, foram arredos representantes das cadados 600 kg de aliempresas que partici- mentos e 2.500 fraldas

geriátricas.
Segundo os responsáveis, esta ação é só
o início de muitas que
estão por vir, sempre
priorizando a ajuda ao
próximo.

vou às ruas de Santo
Antônio de Posse 412
ciclistas na manhã de
domingo, dia 3 de outubro.
A família possense
se fez presente neste
evento. Tivemos uma
“1º Pedal Solidário”
diversidade de particiO Pedal solidário le- pantes muito grande:

pais, crianças, idosos,
participantes de cidades
vizinhas, enfim, famílias
inteiras fizeram parte
desse grande evento.
Através das inscrições e patrocínios foi
arrecadado cerca de
600kg de alimentos, e
2.500 fraldas geriátri-

cas, que serão destinados ao Lar São Vicente
de Paula.
“Gostaria de agradecer todos patrocinadores e apoiadores, a contribuição de cada um foi
fundamental para qualidade e sucesso do nosso
evento”.
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Lucas Sia acompanha vereadores em visita ao
hospital de Cosmópolis

De Artur Nogueira

quarta-feira (13), as instalações do Hospital Santa
O prefeito de Artur No- Casa de Misericórdia, em
gueira Lucas Sia (PSD) Cosmópolis. Sia foi acomvisitou, na tarde desta panhado da secretária de

Saúde Angela Pulz Delgado, do presidente da Câmara Municipal Zé Pedro
Paes, e dos vereadores Tenente Marcelo, Professor
Adalberto, Beto Baiano,
Melinho Tagliari, Zezé da
Saúde, Miltinho, Nando
do Gás, Zé da Elétrica,
Neidão do Gás e Cicinho.
A visita serviu para que
o prefeito e demais autoridades avaliassem a estrutura do hospital, bem
como o acolhimento da
equipe médica. Isso porque, após o encerramento
do convênio com o Hospital Bom Samaritano, a
Administração Municipal
estuda a celebração de um

novo contrato com um
novo hospital da região
para média e alta complexidade, uma vez que o
Pronto-Socorro Central
de Artur Nogueira continuará prestando atendimentos de baixa complexidade.
“Lembro mais uma vez
que nossos moradores
continuam sendo atendidos no eficiente Prontosocorro. Mais uma vez, a
visita serviu para analisarmos juntos, Poder Executivo e Legislativo, a estrutura do prédio hospitalar
e o acolhimento da equipe
médica. Obrigado a cada
vereador que não mede

esforços para estudar al- de emergência/urgência,
ternativas que beneficiem exames de imagem – PA e
a vida da população”, en- psiquiatria.
fatizou Sia.
Dessa forma, serão
oferecidos aos munícipes
SANTA CASA DE procedimentos médicos
COSMÓPOLIS
que atualmente não são
Caso o convênio ve- suportados pelo Pronto
nha a ser celebrado, a Socorro Municipal de ArSanta Casa oferecerá tur Nogueira e nem por
atendimentos de média hospitais referenciados
e alta complexidade aos pelo SUS na região. Com
moradores
nogueiren- pronto-atendimento 24
ses, sem custo adicional horas, a Santa Casa é recaso o paciente venha a conhecida pela excelência
ser transferido. A oferta dos serviços prestados,
inclui serviços de gineco- pela humanização dos
logia /obstetria, cirurgia atendimentos e pela inogeral, ortopedia, pedia- vação tecnológica - apoiatria, anestesia e pré-anes- da na maior estrutura físitesia, clínica médica, sala ca hospitalar da região.

Vereadores de Holambra solicitam correção salarial
dos funcionários públicos municipais
De Holambra
Na última sessão, realizada em 13 de outubro,
promovida pela Câmara
Municipal de Holambra,
vereadores solicitaram
ao Executivo a correção
salarial dos funcionários
públicos municipais e
melhorias para a promoção da prática esportiva
na cidade.
Com o objetivo de correção ao salário congelado há dois anos dos servidores municipais e alta
da inflação, o vereador
Mario Luiz Sitta (Sitta
da Fanfarra) juntamente
com o Eduardo da Silva
(Pernambuco) requisitaram ao Poder Executivo
a concessão de aumento
salarial real, além da Revisão Geral Anual obri-

gatória, aos servidores
do município, a partir do
próximo ano. Tal indicação visa contemplar os
profissionais da saúde,
educação e demais setores municipais.
“Isso é uma correção
salarial prevista em lei e
que neste ano não aconteceu devido a Lei Federal por causa da Covid-19.
No ano passado, houve
uma correção salarial de
mais ou menos 4,5% referente a inflação de 2019
e neste mesmo ano de
2020 a alíquota do INSS
aumentou 3%, acontecendo uma defasagem de
menos 3% em seus salários. Em 2021 não houve
correção salarial, somado
a inflação de 8,5% até setembro, com previsão de
ser ainda maior. Então

o que estamos pedindo
nesta indicação é para
que seja feita a correção
salarial logo no início de
janeiro de 2022.”, explicou Sitta.
Diante da situação
emergencial da pandemia, o Governo Federal
estabeleceu, através da
LC 173/20, o Programa
de Enfretamento ao Coronavírus, determinando
diversas medidas para
compensar a necessidade
financeira de investimentos na área da saúde pelos Estados e Municípios.
Uma das medidas previstas nesta legislação foi
o congelamento salarial
dos servidores públicos
até dezembro de 2021.
Além disso, os vereadores Sitta e Pernambuco pediram o reajuste no

valor do vale alimentação
dos servidores municipais. E ainda, o vereador
Jesus Aparecido de Souza (Jesus da Farmácia)
indicou o fornecimento
de cestas de Natal aos
servidores públicos.
Relativo ao esporte, a
prática de atividades físicas gera qualidade de
vida, bem-estar físico e
mental, devido a isso,
através das indicações
legislativas os vereadores
solicitaram e sugeriram
na reunião melhorias no
setor.
A construção de um
Complexo Esportivo no
campo do bairro Residencial Imigrantes, com
campo, quadra de vôlei
de areia, atletismo, piscinas públicas, lanchonete,
entre outros, foi o pedido

do vereador e Presidente
da Casa Mauro Sérgio de
Oliveira, o Serjão.
O vereador Janderson
Adriano Ribeiro, o Chiba, fez três indicações
legislativas, revitalização
e manutenção de forma
contínua das quadras de
vôlei e futevôlei de areia

na Praça dos Crisântemos, manutenção do
alambrado da quadra localizada na praça do bairro Residencial Imigrantes, com a construção de
nova base de concreto, e a
construção de quadra de
areia no bairro Chácaras
Camanducaia.

Prefeitura e Câmara de Pedreira estudam projeto para
melhorar o trânsito de veículos próximo ao Morro de
Maria
De Pedreira
Representantes
da
Prefeitura e da Câmara
Municipal de Pedreira
estiveram reunidos na
última semana, nas dependências do Poder Legislativo, para debater
soluções que amenizem o
caótico trânsito de veículos registrado diariamen-

Editais

te nas proximidades da
Rua Paulo Ferraresso, o
popularmente conhecido
Morro de Maria, no bairro Jardim Andrade.
Participaram do encontro (esquerda para a
direita) Dr. Pedro Alberto Guerra Santos, assessor jurídico da Câmara
Municipal, engenheiro
Alexandre Arioli da Se-

cretaria de Obras, vereador Claudinho Cassiani,
presidente da Câmara
Municipal Dr. José Carlos de Oliveira, representante dos moradores dos
bairros Ciro Elias, secretário municipal de Obras
e Vias Públicas Ricardo
Sertorio, Marcelo Ancona do Departamento
Municipal de Trânsito e

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 072/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE (AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA
- ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização: 11/11/2021 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, 14 de outubro de 2021.
MAYRA DE SOUZA BARBOSA
CHEFE DE GABINETE
AUTORIDADE COMPETENTE-DECRETO Nº 128/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 074/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) CABINE DUPLA, ZERO KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I,
PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. CONVENIO “AGEMCAMP”. Data da Realização 12/11/2021
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, 14 de outubro de 2021.
RENATO FERNANDO CARLINI
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

o vereador Rafinha Cavenaghi.
Durante a reunião ficou decidido que o Departamento de Engenharia da Secretaria de
Obras e Vias Públicas irá
elaborar um projeto, porém, de modo imediato,
uma lombada será instalada no local para que o
trânsito de veículos possa

fluir com segurança. “Estamos trabalhando para
que todos os problemas
indicados pelos moradores e usuários do local e
os vereadores municipais
possam ser sanados e o
trânsito de veículos siga
com segurança, porém
a elaboração do projeto
pelo Departamento de
Engenharia da Secreta-

ria de Obras demando
um pouco de tempo, então vamos instalar está
lombada, em breve estaremos apresentando o
projeto ao prefeito Hamilton Bernardes Junior
e a Câmara Municipal”,
destacou na ocasião o secretário de Obras e Vias
Públicas, Ricardo Sertorio.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 073/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. Data da Realização 28/10/2021 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,
11 de outubro de 2021.
RENATO FERNANDO CARLINI
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
CONTRATO Nº 156/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 6169-1/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): FLORISVALDO AMARO RODRIGUES E TEREZINHA MARIA MALAGO RODRIGUES. Objeto: Locação não residencial
de imóvel (Barracão) situado à Rua Orlando Furin, nº 98 e 98ª, Centro, Artur Nogueira-SP. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Dotação orçamentária: 2702.01.04.122.0003.2.069.339036.01.1100000. Data de assinatura: 13/10/2021. Artur Nogueira, 14 de
Outubro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”
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GT BOX PAULÍNIA INSPEÇÃO VEICULAR
Rua 1 (CHACARAS SANTA TEREZINHA 2A PARTE) n° 250Santa Terezinha, Paulínia/SP, 13148-133
Convocação para Reinspeção
Paulínia, 13 de outubro de 2021.
Convocação para Reinspeção
Prezados,
Pelo presente, comunicamos aos clientes da GT BOX Paulínia Inspeção Veicular que realizaram inspeções nos
veículos/equipamentos para obtenção do CIV (Portaria Inmetro n° 457/2008)
e CIPP (Portaria
n° 91/2009),
Paulínia,
13 de Inmetro
outubro
de 2021.
no período de 01/10/2020 a 26/02/2021 da necessidade de retorno para uma reinspeção, pois através de uma
auditoria identificamos que houve falhas involuntárias nas etapas de inspeção de outros veículos, resultando na
aprovação do veículo sem garantia das plenas condições de segurança. Como medida de segurança estamos
Prezados,o retorno do seu veículo para verificação dos itens abaixo e aproveitamos para informar os possíveis
solicitando
riscos que podem ocorrer:
a)
Faltando o espelho da roda do 3º eixo do lado direito, a ausência do espelho da roda pode permitir entrada
Pelo
presente,
comunicamos
aos clientes
da GT
Veicular
que realizaram
de
elementos
abrasivos
causando desgaste
prematuro
nas BOX
lonas ePaulínia
tambor deInspeção
freio, causando
desequilíbrio.
Também pode permitir entrada de água que diminuirão significativamente o atrito entre a lona e o tambor, causando
inspeções
nos
veículos/equipamentos
para
obtenção
do
CIV
(Portaria
Inmetro
n°
457/2008)
e CIPP
diminuição da eficiência. Como consequência, isso pode causar acidentes graves, inclusive com risco de morte.

(Portaria Inmetro n° 91/2009), no período de 01/10/2020 a 26/02/2021 da necessidade de retorno para uma

b)
O para-barro do pneu traseiro esquerdo faltando pedaço sem a devida reprovação, projeção de pedra aos
veículos,
causando
acidentes
multaauditoria
na fiscalização
rodoviária;
reinspeção,
pois através
dee uma
identificamos
que houve falhas involuntárias em algumas etapas
c)da inspeção,
A colimação
do regloscópio
não foi realizada, farol desregulado podendo ofuscar o condutor em sentido
conforme
abaixo:
contrário, causado acidentes;

d)
Os faróis de longo alcance ou de neblina, não foram inspecionados com o regloscópio, o farol pode estar
a) Faltando
o espelho
roda do 3ºdaeixo
lado direito,
a oausência
da roda pode
permitir
desregulado
podendo
dificultar da
a visibilidade
via do
e também
ofuscar
condutordo
emespelho
sentido contrário,
causando
acidentes;entrada de elementos abrasivos causando desgaste prematuro nas lonas e tambor de freio,

causando
desequilíbrio.
Também
pode
permitir
água que
diminuirão
significativamente
e)
O
inspetor calibra
só um dos
pneus do
mesmo
eixoentrada
(traseirode
esquerdo)
pode
ocorrer medição
incorreta o
no sistema
de freio
(desequilíbrio
eficiência),
isso pode
gerar acidente
por problemas
freios e até risco
atrito
entre
a lona e o etambor,
causando
diminuição
da eficiência.
Comonos
consequência,
isso de
pode
morte. causar acidentes graves, inclusive com risco de morte.
f)
do tanque
suplementar
no campo faltando
de observação
CRLV
acarretar
de acordo
com ode
b) AOausência
para-barro
do pneu
traseiro esquerdo
pedaçodosem
a pode
devida
reprovação,
projeção
Código de Transito Brasileiro (CTB) artigo 98 multa e apreensão do veículo.

pedra aos veículos, causando acidentes e multa na fiscalização rodoviária;

g)
Semirreboques onde as listas de inspeção apresentam aprovação em requisito (ensaio) inexistente nas
c) (tempo
A colimação
do regloscópio
não foi realizada,
farol desregulado
podendo ofuscar o condutor em
amostras
de recuperação
do compressor),
inclusive apresentando
valores.
O campo sentido
na lista de
inspeçãocausado
para inserir
o valor da espessura da chapa da mesa do pino rei está em branco.
contrário,
acidentes;
Os campos na Lista de Verificação RTQ 5, para inserir a OS e a placa de licença estão em branco, não permitindo
a rastreabilidade
aode
veículo
d) Os faróis
longoinspecionado.
alcance ou de neblina, não foram inspecionados com o regloscópio, o farol pode
A Ordem de Serviço, não apresenta dados do veículo (espécie, marca/modelo, placa, chassis, entre outros).
(OIVA). estar desregulado podendo dificultar a visibilidade da via e também ofuscar o condutor em sentido

contrário, causando acidentes;

h)
Não foi realiza a fotografia do alivio de carga do eixo dianteiro, estando em desacordo com a NIT-DIOIS
019 rev22.
e) O inspetor calibra só um dos pneus do mesmo eixo (traseiro esquerdo) pode ocorrer medição

incorreta
no sistema
de ofreio
podeindica
gerarque
acidente
por problemas
i)
Tanque
fabricado
segundo
RTQ(desequilíbrio
7c, entretantoeo eficiência),
relatório de isso
inspeção
os diâmetros
dos 04
quebra ondas
são dee 480mm
(sendo
que o especificado no item 6.2.3.1 da portaria Inmetro 91/2009 estabelece
nos freios
até risco
de morte.
diâmetro mínimo de 500mm);
Tanque
segundo
o RTQ 7c,
entretanto o
indicadoque
o diâmetro
um dos de
quebra
f) fabricado
A ausência
do tanque
suplementar
no´relatório
campo de
deinspeção
observação
CRLV
pode de
acarretar
acordo
ondas é de
490mm
(sendo
o especificado
item artigo
6.2.3.198damulta
portaria
Inmetro 91/2009
estabelece diâmetro
com
o Código
de que
Transito
Brasileiro no
(CTB)
e apreensão
do veículo.
mínimo de 500mm);
O relatório
de inspeção/grade
inspeção
indica equipamentos
que as aberturas
circunferenciais
(furos)ede
passagem dos
queg) Identificamos
que ade
empresa
utilizou
para
verificar os freios
alinhamentos
das
rodas
bra ondas não estão alinhados, conforme previsto no item 6.2.3.1 da portaria Inmetro 91/2009;
estar devidamente
calibrado
(aferido),
dessa
forma dos
as quebra
medições
feitas
não são
confiáveis,
O relatóriosem
de inspeção
apresenta indicação
que
os furos de
passagem
ondas
possuem
diâmetro
de
4,6 e 4,7 mm;
podendo os feios do veículo estar com desequilíbrio ou freio insuficiente), e também a possibilidade
O relatório de inspeção apresenta indicação que os todos os furos de passagem dos quebra ondas possuem
de alinhamentos das rodas dianteiras. Isso pode causar acidentes graves, inclusive com
diâmetrosde
de falta
3,8mm.(PP).
risco de morte.

Prováveis consequências (deformação do tanque, vazamento de produto, com danos ao meio ambiente e também
as pessoas, inclusive com possibilidade de incêndio), apreensão do veículo/equipamento em fiscalização rodoviária. h) Semirreboques onde as listas de inspeção apresentam aprovação em requisito (ensaio) inexistente

nas amostras (tempo de recuperação do compressor), inclusive apresentando valores.

j)
Identificamos
a uma falha
posicionamento
da câmera,da
onde
nãoda
foi mesa
possível
a
O campo naque
listadevido
de inspeção
para no
inserir
o valor da espessura
chapa
do visualizar
pino rei está
placa de licença do equipamento inspecionado através da filmagem, impossibilitando sua identificação, estando
em branco.
em desacordo
com o item D.7.3.1c a NIT-DIOIS 019 REV22.

Os campos na Lista de Verificação RTQ 5, para inserir a OS e a placa de licença estão em branco,

PLACAS CIV:
NDY5122,NDY5132,CSK3C83,DJF6664,IVY4454,BDL4E52,BDL4E53,CPR9540,FNX0064
não permitindo
a rastreabilidade ao veículo inspecionado.
FNX0065,OMM7106,OMM7186,OMM7116,OMM7156,DVS2640,CSK3288,KKF2220,CLH5272,MLF0473
A Ordem de Serviço, não apresenta dados do veículo (espécie, marca/modelo, placa, chassis,
BYD5672,CUB4066,FRC6A12,CZB8443,NPC3338,NOI1864,NOL8963,GAT1664,PDD9D63,PDD9E33,CSK3282
entre outros). (OIVA).
,OKF1521,OXA1984,LOD1820,HTP2400,GEG4456,CUB1827,EWM4811,CZG6267,DJF8950,JYP7757
J R R 4 5 11 , O O M 4 8 5 2 , F P Q 4 9 9 0 , C Z G 3 6 7 3 , AV K 3 1 0 1 , E W M 4 8 2 6 , C Z G 3 8 1 3 ,FYH9C91,FWU6H12,CZG3853,GFX9020,GFX9020,GFU7780,GFU7780,BWA4202,EWM4801,CZ G6862,AAO4462,CLH5345,MGS4267,MGS4267,NBQ8485,APM6008,APM6007,CBS7808,QBS5063,GVG2940,LNO9275,CUC9520,NJL2613,NJL2663,IMT0834,LTU7D13,LTU7D13,ONI5167,OZP3410,OZ Q 2 2 2 6 , N R Z 2 9 3 0 , O O M 4 8 5 4 , M S O 0 3 2 3 , N D A 3 E 7 9 , F C J 2 D 4 8 , F C J 2 D 4 8 , E V O 4 5 2 2 , N K V 1 2 5 8 , P BJ2931,PAE9968,PAE9839,DTC6436,PBN1762,BXF1867,OPS0443
BEN6D42,JBN3600,CUB3866,BTO4128,FLQ6C22,DEY5301,CLH5128,GAV2062,GAZ1432,GAZ1432,GAZ1432,OQN2J67,DEY5301,QQC9078,EGI5999,BQU3408,BDP2G53,FHN4247,CUD9288,NTN0718,NTN4522,NTN5146,BDN4G04,BDL9G18,BZR9749,GCX7959,EVO4518,BCB5420,JRT3153,ANZ5343,ANZ7633
CSK6861,DBM8926,EMC9A39,FPF9D78,FQG6C28,BSZ9I78,FTW4H48,FVZ2E59,ILP4I13,GCW4524,GCW33
57,BXE6741,CUD4603,JQR2997,JQR2998,AZA5440,GAT7744,GAT6644,DBC1067,DBC1057,GCU7J68,GDM1B48,GDK3B51,GDK3B51,BTA5694,AQS7273,ATT2640,JYP7757 e DZF1E39.
PLACAS CIPP:NDY5122,NDY5132,CSK3C83,CSK3C83,BDL4E52,BDL4E53,FNX0064,FNX0064,
FNX0065,OMM7106,OMM7186,OMM7116,OMM7156,DPC2J15,CSK3288,BYD5672,CUB4066,FRC6A12,NOI1864,NOL8963,PDD9D63,PDD9E33,CVR7498,CSK3282,CUB1827,CZG6267,JYP7757,JRR4511,GXH7957,OOM4852,CZG3673,CZG3813,FYH9C91,FWU6H12,CZG3853,BWA4202,CZG6862,CZG6862,CLH5345,MGS4267,MGS4267,APM6008,APM6007,CBS7808,QBS5063,GVG2940,LNO9275,NJL2613,NJL2663,ONI5167,OZQ2226,OOM4854,MSO0323,EVO4522,NKV1258,NKV1258,JBN3600,KHR0248,K
HR0208,CUB3866,CLH5128,GAV2062,GAZ1432,QQC9078,EGI5999,FHN4247,DLR5154,CUD9288,NTN4522,NTN5146,BDN4G04,BZR9749,BZR9749,BZR9749,EVO4518,ANZ5343,ANZ7633,FPF9D78,FQG6C28,FTW4H48,FVZ2E59,CPI2505,ILP4I13,GCW4524,GCW3357,XE6741,JQR2997,JQR2998,AZA5440,LOD1820,GAT7744,GAT6644,,NVV1004,DBC1067,DBC1057,ECC1670,DEG5260,CUB3177,CUB3177,CUD3H07,AWG5655,EOB7680,EUH5880 e JYP7757
Identificamos que a empresa utilizou equipamentos para verificar os freios e alinhamentos das rodas dos veículos
abaixo descrito, sem estar devidamente calibrado (aferido), dessa forma as medições feitas não são confiáveis,
podendo os feios do veículo estar com desequilíbrio ou freio insuficiente), e também a possibilidade de falta de
alinhamentos das rodas dianteiras.
Isso pode causar acidentes graves, inclusive com risco de morte.
PLACAS CIV: DBM8926,EMC9A39,FPF9D78,FQG6C28,BSZ9I78,FTW4H48,FVZ2E59,ILP4I13,GCW4524,
GCW3357,BXE6741,CUD4603,JQR2997,JQR2998,AZA5440,GAT7744,GAT6644.
Todos os itens acima mencionados podem oferecer risco de acidente envolvendo o cliente e terceiros.. Assim, solicitamos aos senhores clientes com as placas identificadas acima, que compareçam com a máxima urgência em
nosso organismo, localizado R 1 (CHACARAS SANTA TEREZINHA - 2A PARTE) n°250, Bairro Santa Terezinha,
Paulínia/SP, para reinspeção do veículo acima identificado, sem custo adicional.
Sendo o que cabia, desde já agradecemos a vossa compreensão e nos colocamos à disposição para qualquer
esclarecimento.
Qualquer dúvida estou à disposição para maiores esclarecimentos.
___________________________
Vinicius Lima
Responsável Técnico
GT Box Paulínia Inspeção Veicular

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EXTRATO DO EDITAL DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS E CONVOCAÇÃO
PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJEITVAS
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, torna público o EDITAL DE INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJEITVAS do Concurso Público Nº 01/2021. Os referidos arquivos, na íntegra, serão publicados 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, 15 de outubro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 51,87”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
CONTRATO Nº 038/2018 – 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017
– PROC ADM Nº 3673-3/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prestação de Locação
de veículos para uso da Administração Municipal. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias com efeitos
retroativos a data de 28 de setembro de 2021e com términi previsto para 26 de março de 2022. Valor
total: R$ 59.914,68 (cinquenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).
Data de assinatura: 13/10/2021. Artur Nogueira, 14 de Outubro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL Data da Realização 08/11/2021 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, 13 de outubro de 2021. Autoridades Competentes-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL Data da Realização 08/11/2021 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, 13 de outubro de 2021. Autoridades Competentes-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

15 de Outubro de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

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

AVISO DA CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto processo de Chamada Pública nº 004/2021, CREDENCIAMENTO para prestação de serviços de EQUOTERAPIA,
para alunos atendidos no CRAEE. Recebimento dos projetos: dos dias 18 de outubro ao dia 18 de novembro de 2021 até as
16.30 h. No Depto de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira. O edital completo será disponibilizado
a partir do dia 18/10/2021 através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Demais informações: Departamento de Licitações, sito a Av. XV de novembro, 1.400- Jd.Planalto- Artur Nogueira/SP Fone (19) 3827-9700 – Ramal
9705 -Artur Nogueira, 08 de outubro de 2021. A Comissão
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 52,60”

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
────────────────────────────────────────────────
ALEF DE FREITAS e PRISCILA CARDOZO GRASSO, sendo ALEF DE FREITAS, solteiro, nascido no dia oito de dezembro de um mil e novecentos e noventa e quatro (08/12/1994), de nacionalidade brasileira, marceneiro, natural
de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de REGINALDO GAMALHER DE FREITAS e de IRENE APARECIDA CARDOSO DE
FREITAS; e PRISCILA CARDOZO GRASSO, solteira, nascida no dia vinte de
abril de um mil e novecentos e noventa e três (20/04/1993), de nacionalidade
brasileira, balconista, natural de Moji Mirim - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ CARLOS GRASSO e de SONIA APARECIDA
CARDOZO GRASSO.
────────────────────────────────────────────────
LUIZ CARLOS RAMOS e NOIDA DOS SANTOS IAROCHINSKI, sendo LUIZ
CARLOS RAMOS, divorciado, nascido no dia quinze de março de um mil e
novecentos e cinquenta e nove (15/03/1959), de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de VIRGILIO RAMOS e de EMILIA SOARES DE MORAIS; e NOIDA
DOS SANTOS IAROCHINSKI, solteira, nascida no dia trinta de janeiro de um
mil e novecentos e setenta e dois (30/01/1972), de nacionalidade brasileira,
trabalhadora rural, natural de Telêmaco Borba - PR, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de PEDRO IAROCHINSKI e de MARIA JOANA
DE ALMEIDA.
────────────────────────────────────────────────
JANIEL FRANCISCO GOMES e ROSEANE DA SILVA SERAFIM, sendo JANIEL
FRANCISCO GOMES, solteiro, nascido no dia quinze de outubro de um mil e
novecentos e noventa e três (15/10/1993), de nacionalidade brasileira, ajudante de distribuição, natural de Maravilha - AL, residente em Conchal, Estado
de São Paulo, filho de JOSÉ FRANCISCO GOMES e de MARIA DE LOURDES
GOMES DA SILVA; e ROSEANE DA SILVA SERAFIM, solteira, nascida no
dia trinta de abril de um mil e novecentos e noventa e cinco (30/04/1995), de
nacionalidade brasileira, do lar, natural de Guarulhos - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ CICERO DA SILVA e de MARIA DE
FATIMA SERAFIM SILVA.
────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 14 de outubro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 03/2021
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 07/2018
Convocação de aprovados para provimento de vagas do quadro de
empregos do CONDESU
O Superintendente do Consórcio
Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável, com sede na cidade de Cosmópolis,
Estado de São Paulo, na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275,
Centro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os candidatos
abaixo relacionados, aprovados no Processo de Seleção Publica N.º
07/2018, a comparecerem na sede do CONDESU, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às
12h00, para atribuição de 02 (duas) vagas para o emprego de Motorista
II, do quadro de empregos em geral deste consórcio, com lotação no
município de Artur Nogueira.
Os candidatos deverão apresentar no ato da posse os seguintes
documentos originais acompanhados de suas respectivas cópias
legíveis.
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último registro) /
PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 / Carteira de Identidade
(RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) / Título de Eleitor / Certidão de
Quitação Eleitoral (Cartório Eleitoral ou Online) / Atestado de
Antecedentes Criminais (Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de
Distribuição Criminal (Justiça Federal ou Online) / Comprovante de
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) / Comprovante
de Quitação com o Serviço Militar (para homens entre 18 e 45 anos de
idade) / Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável
/ Certidão de Nascimento (se solteiro) / Certidão de Nascimento dos
filhos menores de 21 anos de idade / Caderneta de Vacinação dos filhos
com até 05 anos de idade / Comprovante de Escolaridade Ensino
Fundamental Incompleto / CNH Categoria “D”.
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos
estabelecidos, será considerado desistente, implicando sua eliminação
definitiva e convocação do candidato classificado imediatamente
subsequente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
MOTORISTA II
CLASS. N.º INSC.
NOME
RG
6
1272389
Matheus Alexandre Bellato
327748126
7
1277970
Luciano Dos Santos
23112976
Cosmópolis, 15 de outubro de 2021
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Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º
ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, QUE SE REALIZOU NO DIA 13 DE
OUTUBRO DE 2021, QUARTA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador Irineide Barbosa Aragão, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Apresentação dos balancetes da Câmara Municipal de Artur Nogueira, referentes às verbas recebidas e despesas
realizadas no mês de Setembro de 2021.
04 – Votação das Atas da 5ª Sessão Extraordinária de 2021, realizada no dia 1º de outubro de 2021 e da 22ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 4 de outubro de 2021.
Aprovadas por unanimidade.
05 – Leitura de correspondências recebidas do Executivo:
•
Ofício nº 360/2021, subscrito pelo Prefeito Lucas Sia Rissato, que envia resposta ao Requerimento nº 012/2021.
06 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 064/2021, de autoria do Vereador Irineide Barbosa Aragão, que “Dispõe sobre a divulgação da
listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à aplicação das Emendas Parlamentares recebidas pelo Município de Artur
Nogueira e dá outras providências”;
Encaminhados às comissões competentes.
07 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 033/2021, de autoria do vereador José Pedro de Jesus Paes.
Aprovada por unanimidade.
08 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 656/2021, de autoria da Vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub;
•
Nº 657/2021, de autoria do Vereador Luiz Fernando Dias.
•
Nº 658/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa.
•
Nº 659/2021, de autoria do Vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 660 a 662/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 - Leitura e Segunda 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.
03 - Leitura do Projeto de Lei nº 060/2021.
- Emenda Modificativa nº 001 ao Projeto de Lei nº 060/2021, de autoria dos Vereador Adalberto Di Lábio, Marcelo de Oliveira Ribeiro e Dailton Silva Barbosa. Aprovada por unanimidade.
- Primeira Discussão do 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”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura e Primeira Discussão do 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 Emissor de Luz) na Rede de Iluminação Pública em novos
loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 14 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$ 247,00”

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS

O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração
EIRELI - EPP, torna pública a CONVOCAÇÃO para realização das PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS do Concurso Público Nº
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração
01/2021:
EIRELI - EPP, torna pública a CONVOCAÇÃO para realização das PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS do Concurso Público Nº
01/2021:

As provas serão realizadas no dia 17 de outubro de 2021, conforme o horário e local abaixo informado:
As provas serão realizadas no dia 17 de outubro de 2021, conforme o horário e local abaixo informado:

Data da Prova: 17/10/2021 (domingo) – Período: Manhã
Horário
Abertura (domingo)
dos Portões:
09h00min
Data da
Prova:de
17/10/2021
– Período:
Manhã
Horário
dedeFechamento
Portões:
09h15min
Horário
Abertura dosdos
Portões:
09h00min

Horário de Fechamento dos Portões: 09h15min LOCAL DA PROVA
EMPREGO PÚBLICO
EMPREGO PÚBLICO

Coordenador Legislativo Financeiro e Recursos Humanos
Coordenador Legislativo Financeiro e Recursos Humanos

LOCAL DA PROVA

GEPAN - Escola Estadual Dr. Paulo de Almeida
GEPAN - Escola Estadual
Dr. Paulo de Almeida
Nogueira
Nogueira
Rua Presidente Getulio Vargas, 137 – Sericultura
Rua Presidente Getulio
Vargas,–137
Cosmópolis
SP – Sericultura
Cosmópolis – SP

JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Sustentável - CONDESU

ATENÇÃO: Procure conhecer o local da realização da Prova com antecedência, pois é de responsabilidade específica do
ATENÇÃO: Procure conhecer o local da realização da Prova com antecedência, pois é de responsabilidade específica do
candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no dia e horários
candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no dia e horários
determinados acima.
determinados acima.
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proteção.
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proteção.
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É recomendável que os candidatos levem seu próprio álcool gel.

É recomendável que os candidatos levem seu próprio álcool gel.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
Cosmópolis, 8 de outubro de 2021.

Cosmópolis, 8 de outubro de 2021.

RENATO TREVENZOLLI
RENATO
Presidente da Câmara
do TREVENZOLLI
Município de Cosmópolis/SP

Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 197,60”

