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Finados: tráfego deve ser de 248 mil veículos pelas
estradas da região
O feriado prolongado de
Finados, deve movimentar
milhares de pessoas pelas
estradas da região. A previsão
é que aproximadamente 248
mil veículos passem pelas rodovias administradas pela Renovias, que faz a interligação
entre Campinas, Circuito das
Águas e sul de Minas Gerais,
durante o período.
A Renovias montou uma
operação especial para o feriado, que terá início a zero
hora de sexta-feira (29/10) e
se encerrará as 24 horas de
terça-feira (02/11). As equipes da concessionária estarão
reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer
emergência.
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Holambra comemora 30 anos
de emancipação com diversas
atrações gratuitas
Holambra completou nesta
quarta-feira, 27 de outubro, 30
anos de emancipação político-administrativa. O feriado
correspondente foi transferido
através de decreto para o dia 29,
sexta-feira, quando as comemorações terão início com a realização de ato cívico a partir das
9h no Paço Municipal. Durante
o evento, o Hino de Holambra
será interpretado pelo músico e
compositor Reinaldo Occhiotto
Júnior, autor da obra.

Haverá ainda apresentações
artísticas com participação dos
Gaiteiros de Holambra, grupo
de dança típica holandesa e
Fanfarra Amigos de Holambra, além da dramatização da
história do município encenada
por alunos da Escola Parque
dos Ipês. Ao final, degustação
do bolo de aniversário e uma
chuva de pétalas especial.
No sábado, a Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira,
de São Paulo, se apresentará

no Teatro Municipal com repertório recheado de músicas
de desenhos consagrados da
Disney, como Aladin, A Bela e
a Fera e O Rei Leão.
No domingo, as comemorações continuam na instalação
de guarda-chuvas coloridos da
Alameda Maurício de Nassau
com a Orquestra de Viola Caipira de Holambra interpretando
clássicos da música sertaneja e
de raiz em mais uma edição do
projeto Viola, Café e Flores.
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Completamente revitalizado, Cemaae
é reinaugurado em Mogi Mirim
A manhã desta terça-feira
(26), foi especial. Afinal, após
meses de muita luta, foi reinaugurado o Cemaae (Centro
Municipal de Apoio e Atendimento Especializado) “Rachel Ramazzini Mariotoni”.
Situado à rua Pedro Simoso,

no Bairro da Saúde, o local é
responsável por atendimento
especializado aos alunos da
Rede Municipal de Ensino em
idade escolar com deficiências
auditiva, visual, intelectual,
múltipla e algumas síndromes.

Conselho
aprova estudo
da Revisão
do Plano
Diretor de
Jaguariúna
O Conselho Municipal
do Plano Diretor de Jaguariúna aprovou por unanimidade nesta quarta-feira,
dia 27 de outubro, o estudo
de revisão do Plano Diretor
do Município, elaborado e
apresentado pela Secretaria
Municipal de Planejamento
Urbano.
Página 6.

Polícia
desmancha
ponto de venda
de drogas em
Santo Antônio
de Posse
A Polícia Civil de Santos
Antônio de Posse, através
de denúncias anônimas, fechou um ponto de venda de
drogas em uma investigação realizada na noite desta quarta (27). Os oficiais
efetuaram um trabalho de
inteligência e vigilância visando apurar a veracidade
das denúncias.
Página 2.

Venda de flores no Finados deve
retomar ao patamar de 2019

Após anos com problemas
graves em sua estrutura, sobretudo no solo, além de danos causados por meses sem
manutenção, a partir de 2021
o local recebeu uma ampla
reforma, culminando na reinauguração desta terça-feira.
Página 7.

A Cooperativa Veiling Holambra, um dos mais importantes centros comerciais e
logísticos de flores e plantas
da América Latina e o mais
completo do Brasil, está oti-

mista com as vendas do setor
para o Finados. Para este ano,
a expectativa é de crescimento de pelo menos 20% em
relação a 2020, sendo 15%
em volume e 5% em preços.
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Famílias do Villa Nova Mogi
Guaçu recebem chaves com
mais de 1 ano de antecedência

Mais de 160 famílias
de Mogi Guaçu-SP já comemoram a concretização de um sonho muito
importante: com mais de
um ano de antecedência
a Árbore Engenharia
entregou as chaves do
Residencial Villa Nova
na cidade. Participou
do evento de entrega, o
Prefeito Rodrigo Falsetti. “Parabéns pelo grande
empreendimento, realizando o sonho de 160

famílias, de forma tão
bem planejada. A gente
vê a alegria das pessoas
que estão buscando a
chave. A cidade fica feliz
com pessoas como vocês,
que chegam até aqui,
acreditam e investem
em Mogi Guaçu. Sejam
sempre bem-vindos”,
afirmou o Prefeito.
No último dia 07, os
futuros moradores se
reuniram na Assem-

ARTIGOS

- Caderno A |

2

Prefeito sanciona PL que
beneficia pessoa com
deficiência em Artur Nogueira

bleia de Constituição
de Condomínio. Foi um
momento representativo da vida em comunidade, com o registro
de decisões e também
da elaboração do regulamento interno, por
meio da Convenção do
Condomínio. “O importante é o feedback que
estamos recebendo dos
clientes. Realmente com
muita aprovação e um
condomínio que ficou
espetacular”, ressaltou
o Gestor Comercial da
Árbore na cidade, Fer- Legenda: Projeto de Lei é indicação da vereadora
nando Perobelli.
Zezé da Saúde, e cria o Conselho Municipal e o
Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência
Erik Augusto da Paz é
De Artur Nogueira
nhamento, monitoraum dos futuros moradomento, avaliação e a
res. Ele se casará ainda
O prefeito de Ar- fiscalização das polítineste ano e comemora a
conquista do apartamen- tur Nogueira Lucas Sia cas destinadas à pessoa
to próprio. “Eu me sinto (PSD) assinou, na últi- com deficiência, por
emocionado. Sempre ma sexta-feira (22), o meio da articulação e
foi um sonho ter a casa Projeto de Lei (PL) que diálogo. “Nossa gestão
própria, ainda mais no cria o Conselho Munici- se preocupa e trabalha a
meu caso, que eu me pal da Pessoa com De- favor de todos e todas”,
caso ainda neste ano. Eu ficiência (Compede) e frisou.
O Conselho será vine minha mulher estamos o Fundo Municipal da
Pessoa com Deficiência culado, para fins adbem felizes”, disse.
(Fumpede) no municí- ministrativos e orçamentários, à Secretaria
“Eu acho que a Árbore pio.
O chefe do Executivo Municipal de Assistêntem uma estrutura muito
legal, e o atendimento destaca que o PL de Nº cia e Desenvolvimento
também dos correto- 060/2021, que agora é Social, visto que pasta
res foi muito bom, eles lei, é indicação da vere- é responsável pela coexplicaram muito bem adora Maria José Perei- ordenação e impletodo o trâmite da com- ra do Amaral Hunglaub mentação da política
pra. Então eu me senti (PTB) - popularmente de assistência social no
muito à vontade, pes- conhecida como Zezé município.
O órgão será comquisei e vi que a Árbore da Saúde - e promoverá
tem história no mercado, um espaço de participa- posto de forma paritácompletou Elias Guedes ção democrática entre o ria entre a Administrapoder público e a popu- ção Pública Municipal
Domingos Junior.
lação.
e a Sociedade Civil, forSobre a finalidade do mado por membros efeConselho, Sia explica tivos com os respectique o mesmo realizará vos suplentes. A relação
ações como acompa- completa dos membros

e outros detalhes referentes ao Conselho podem ser conferidos no
Diário Oficial.
O FUNDO
Já o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é
de natureza contábil, e
terá por objetivo facilitar a captação e a aplicação de recursos complementares às ações
necessárias ao desenvolvimento das políticas públicas destinadas
à pessoa com deficiência de Artur Nogueira.
“O fundo tem por
objetivo assegurar os
direitos sociais dessa população, criando
condições para promover sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade”,
destacou Zezé da Saúde.
Os recursos do Fundo poderão ser destinados ao atendimento da
rede de proteção social
à pessoa com deficiência, à pesquisa e aos
estudos da situação da
pessoa com deficiência,
bem como à capacitação profissional da rede
de atendimento à pessoa com deficiência.
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, por sua vez,
ficará responsável por
alocar os recursos disponíveis nas respectivas
áreas, de acordo com as
prioridades definidas
no planejamento anual
das políticas públicas
municipais.

Polícia
desmancha
ponto
Uma trajetória de 83 anos de venda de drogas em
em defesa da saúde
Santo Antônio de Posse

*Por Sofia Rodrigues do Nascimento
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de
Saúde de Campinas e
Região (Sinsaúde Campinas e Região) completa
83 anos no mês de outubro de 2021. Se não for o
mais antigo em atividade
na região de Campinas,
facilmente está entre os
sindicatos que há mais
tempo vem atuando na
defesa dos trabalhadores
dedicados a salvar vidas.
A jornada épica do
Sinsaúde começou em
28 de outubro de 1938,
com apenas 130 sindicalizados. Hoje, a entidade
representa 80 mil trabalhadores em 172 cidades
no interior do estado de
São Paulo. Para atender
essa demanda, o Sinsaúde criou 18 subsedes em
pontos estratégicos do
Estado, além da sede central, em Campinas. Estes
números já mostram a
importância que o Sindicato tomou em 83 anos.
A administração descentralizada, com eleição de diretorias regionais, proporcionou as
condições ideais para a
implantação de projetos
para toda a base sindical
e tornou o Sinsaúde uma
entidade mais próxima
do profissional da saúde.
Esse crescimento é
fruto de um planejamento estratégico que coloca
o associado em primeiro lugar, como, obvia-

mente, se espera de um
sindicato. No entanto, o
Sinsaúde foi além. Criou
políticas de valorização
do profissional, que hoje
fazem parte da rotina dos
trabalhadores de várias
categorias. Entre elas, a
adoção da cesta básica, a
criação de pisos salariais
diferenciados de acordo
com a função de cada trabalhador, e a implantação do plano de cargos e
salários. Também investiu na qualificação com a
criação do Projeto Educação na Saúde, que já preparou milhares de profissionais para atuarem no
mercado de trabalho.
A implantação da jornada especial de trabalho,
por exemplo, deu tão certo que acabou sendo adotada por outros estados
e pelo setor público de
saúde. Outra importante
conquista do Sinsaúde foi
tornar 12 de maio, Dia Estadual do Trabalhador da
Saúde, em feriado para a
categoria. Uma homenagem mais que merecida.
É por ações dessa importância que o Sindicato é
reconhecido nacional e
internacionalmente.
A organização dos profissionais da saúde, respaldada pelo Sinsaúde,
foi determinante para a
evolução da categoria,
que se mostrou ainda
mais essencial para a sociedade na crise pandêmica que assolou o país.

Somos hoje uma força gigantesca, que luta bravamente todos os anos para
impor dignidade e valorização à categoria. O Sinsaúde, respaldado pelos
seus associados, tem conseguido com muita negociação, esforço e suor,
conquistar e garantir os
direitos da categoria.
Essas vitórias refletem
diretamente no atendimento à sociedade, pois
um trabalhador motivado está mais disposto a
ouvir as dores da população. Quando o Sinsaúde
luta pelos direitos da categoria, ele está garantindo a melhoria na prestação dos serviços de saúde
para todos.
Mesmo com uma história tão rica construída
em pouco mais de oito
décadas, o Sinsaúde continua olhando para o futuro, afinal, a missão do
sindicato é a evolução
constante em defesa dos
direitos dos trabalhadores e do acesso à saúde.
Mais do que nunca “Nosso Coração Pulsa pela
Saúde”, lema adotado
para celebrar os 83 anos
Sinsaúde.
*Sofia Rodrigues do
Nascimento é presidente
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde
de Campinas e Região
(Sinsaúde Campinas e
Região)

terior da residência, onde
encontraram os indiciados, que foram submetidos à revista pessoal e detidos. Foram encontradas
11 porções de maconha
e 11 pinos de cocaína. A
Polícia também apreendeu R$ 148,00 em notas
diversas. Dada a extensão
do local, foi solicitada
a presença da Guarda
Municipal de Itapira, que
De Santo Antônio de visando apurar a veraci- enviou uma equipe do
Posse
dade das denúncias. Em Canil. O cão apontou uma
Relatório de Investigação veneziana do quarto onde
A Polícia Civil de San- prévio, os policiais iden- foram encontrados outros
tos Antônio de Posse, tificaram uma grande 45 pinos semelhantes aos
através de denúncias movimentação de pessoas que foram encontrados
anônimas, fechou um em determinada casa e, no interior da residênponto de venda de dro- após emitir um código cia e 2 munições calibre
gas em uma investigação “Salve”, adquiriam a dro- .38 intactas. Os agentes
realizada na noite desta ga e deixavam rapida- deram voz de prisão aos
quarta (27). Os oficiais mente o local.
indiciados e os conduziefetuaram um trabalho de
Duas pessoas foram ram à unidade policial de
inteligência e vigilância presas em flagrante no in- Santos Antônio de Posse.
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Finados: tráfego deve ser de 248 mil veículos na
malha viária da Renovias

Da Redação
O feriado prolongado de Finados, deve
movimentar milhares
de pessoas pelas estradas da região. A previsão é que aproximadamente 248 mil veículos
passem pelas rodovias
administradas pela Renovias, que faz a interligação entre Campi-

nas, Circuito das Águas
e sul de Minas Gerais,
durante o período.
A Renovias montou
uma operação especial
para o feriado, que terá
início a zero hora de
sexta-feira (29/10) e se
encerrará as 24 horas
de terça-feira (02/11).
As equipes da concessionária estarão reforçadas e as viaturas

posicionadas em locais
estratégicos para atender qualquer emergência.
Os períodos de maior
movimentação na ida
deverão ser entre as
16h e 20h de sexta-feira
(29) e, no sábado (30),
das 9h às 14h. No retorno, sentido Campinas/
capital, a movimentação deverá ser mais intensa na terça-feira (2),
entre 15h e 20h.
Além disso, a Renovias e a Polícia Militar
Rodoviária (PMRv) farão ações educativas em
Águas da Prata, Casa
Branca, Mogi Guaçu e
São João da Boa Vista,
durante a programação
especial, para orientar
os motoristas sobre a
proibição de se utilizar
o celular ao dirigir para

evitar acidentes.
“Os celulares e dispositivos
eletrônicos
jamais devem ser utilizados ao dirigir. Eles
tiram a atenção do motorista, podendo causar
acidentes. Por isso, o
ideal é deixar os equipamentos eletrônicos
desligados ou em um
local em que não seja
possível visualizar as
notificações e alertas”,
aconselha o coordenador de atendimento da
Renovias, Alberto Correia Junior.
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, implanta-

dos 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), SP344
(Aguaí/Vargem
Grande do Sul), SP-350
(Casa Branca/São José
do Rio Pardo) e SP215 (Vargem Grande
do Sul/Casa Branca),
com extensão de 345,6
quilômetros. A concessionária administra
as rodovias através do
Programa de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de

São Paulo.
SERVIÇO
Orientações e distribuição de folhetos
com dicas de segurança sobre a proibição de
utilização de celulares
e dispositivos eletrônicos ao trafegar pelas
rodovias.
29/10 (sexta-feira) –
16h – São João da Boa
Vista (SP-344, km 228,
sentido Leste)
29/10 (sexta-feira) –
16h – Casa Branca (SP340, km 238, sentido
Norte)
30/10 (sábado) – 8h
– Mogi Guaçu (SP-340,
km 175, sentido Norte)
30/10 (sábado) – 8h
– Águas da Prata (SP342, km 235, sentido
Oeste)

Estação experimental traz inovação e capacitação
profissional a Santo Antônio de Posse e região
Um centro avançado de pesquisa em tecnologias de produtos
biológicos para o setor
agrícola acaba de ser estabelecido na divisa dos
municípios de Jaguariúna e Santo Antônio de
Posse (SP). Trata-se da
Estação Experimental
Bio Oracle, que pertence à Biotrop, empresa
brasileira de soluções
naturais e biológicas
que contribui para uma
agricultura mais sustentável, saudável e regenerativa. A nova área,
estabelecida para a realização de pesquisas de
alto nível em produtos
biológicos e naturais,
foi estruturada para o
conhecimento e geração
de tecnologias e inovação para o agronegócio
brasileiro, além de ser
um celeiro de oportunidades para jovens profissionais da região.
Com 40 hectares inicialmente, sendo 85%
destinada a ensaios de
experimentação a cam-

po, a Bio Oracle já nasce
com áreas de preservação permanente e reserva legal, fortalecendo
os pilares de desenvolvimento e sustentabilidade da Biotrop. Para
Johnny Martini, coordenador da estação
experimental, esses pilares resumem a companhia. “Somos uma
empresa de tecnologia
em soluções biológicas e naturais que busca inovação e práticas
que integram aumento
de produtividade, uso
consciente de produtos
e recursos naturais, entregando maior rentabilidade e satisfação dos
produtores”, destaca.
Além da área de pesquisa de campo e ambientes
controlados,
com laboratórios de formulações, tratamento
de sementes e casas de
vegetação, a Bio Oracle
abriga um local para
treinamentos e encontros com clientes. Também há um auditório e

um espaço para a demonstração dos produtos e tecnologias mais
avançadas da Biotrop.
Bioestágio na Bio
Oracle
Com o intuito de contribuir também com a
formação pessoal, acadêmica e profissional
de jovens estudantes de
Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e cidades vizinhas, e também
compartilhar o conhecimento e a paixão por
produtos biológicos e
naturais, a Bio Oracle
lançou o programa de
bioestágio. A iniciativa
acaba de contratar nove
estudantes dos três primeiros anos dos cursos
de agronomia e técnico
em horticultura da Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH). “São jovens
com muita sede de conhecimento e interesse
em biológicos. Aceitaram um desafio que será
orquestrado
durante

um ano. Eles atuarão
nos ensaios de campo,
casas de vegetação e receberão quinzenalmente aulas teóricas sobre
temas relacionados ao
agro e sobre instalação
de ensaios”, explica o
coordenador.
O crescimento do
mercado de bioinsumos
a cada safra no Brasil já
é por si só um motivo
para a formação de novos profissionais, para
que possam atuar na
agricultura sustentável.
Junto a essa necessidade, o programa de bioestágio da Biotrop na
Bio Oracle vai fortalecer
o trabalho focado em
_ESG - Environmental, Social and Corporate Governance_ (em
português, Governança
Ambiental, Social e Corporativa) que a empresa
vem desenvolvendo.
O coordenador de
ESG da empresa, Aramis Passos Camargo,
ressalta que a estação
experimental tem im-

portante atuação ambiental e social. “Ambientalmente estamos
contribuindo com o
crescimento tecnológico na área de biológicos
e socialmente na oportunidade para esses jovens se desenvolverem
focados na pesquisa, em
experimentos e meio
científico desse setor,
onde há carência de
profissionais”, comenta.
Johnny Martini lembra que o apoio da universidade foi fundamental para o sucesso
do programa, com expressivo número de estudantes interessados
que enviaram currículo.
“Biológicos não é uma
área muito explorada
na graduação acadêmica, então a instrução de
estudantes neste setor
é vantajosa localmente
pela tecnificação. E para
a empresa também, por
ter a oportunidade de
formar um profissional
raro no mercado”, conclui.

Futuro, construído
hoje
Com a criação da Bio
Oracle, a Biotrop inclui
mais uma peça-chave
para atingir a liderança
no mercado de produtos biológicos no Brasil. Isso porque a estação experimental traz
agilidade nos testes e
desenvolvimento de novos produtos e soluções
mais avançadas que ainda precisam ser criadas.
A escolha do nome
_”oracle”_, que em
português significa oráculo, traduz a previsão
de um futuro que está
sendo construído pela
empresa. “A inovação é
um dos principais pilares da Biotrop, nossos
investimentos em pesquisa têm sido crescentes e o maior legado que
a Bio Oracle vai deixar
para a região é o grande
conhecimento em biológicos, com muita tecnologia nova”, finaliza o
coordenador da estação.

RMC cria 4,8 mil postos com carteira assinada em
setembro e segue trajetória de recuperação
Da Redação
A Região Metropolitana de Campinas (RMC)
encerrou o mês de setembro com saldo positivo de 4.832 postos de
trabalho com carteira
assinada. O número, embora menor comparando-se aos meses anteriores, mantém a trajetória
de recuperação do emprego na região. Campinas seguiu liderando
a geração de vagas após
oferecer 1.618 oportunidades no período.
O comércio e o setor
de serviços foram responsáveis, mais uma vez,
por parcela importante
das vagas criadas em setembro. Destaque ao dinamismo dos serviços de
informação, comunicação e atividades financeiras, que concentraram
28% dos contratos gerados. O setor industrial,
com 1.019 postos ofertados, respondeu por 21%
do total de empregos no
período.

Para a economista
Eliane Rosandiski, o resultado sinaliza para a
recuperação do setor de
serviços e o comércio,
que demandavam redução das regras de distanciamento social. “Com
a vacinação avançada e
os indicadores de casos
graves de coronavírus
reduzidos, há sinais de
que é possível recuperar
parte dos empregos perdidos em decorrência da
pandemia”, afirma.
Eliane lembra que,
com a recuperação das
atividades comerciais e
dos serviços de alimentação, cresce o número
de vagas destinadas às
mulheres. Em setembro,
57% dos postos de trabalho foram preenchidos
pelo público feminino.
“Os dados confirmam a
hipótese de que há maior
uso da força de trabalho
feminino em atividades
de serviços pessoais”, diz
a professora.
Seguindo a tendência
dos últimos meses, gran-

de parte dos cargos foi
ocupado por jovens entre 18 e 24 anos (65% do
saldo), e por profissionais com nível de escolaridade médio (72% das
vagas criadas). Por outro
lado, continua caindo o
número de oportunidades aos trabalhadores
com 50 anos ou mais. No
mês de setembro, 304
postos foram fechados
para o público desta faixa etária.
“A contratação desse perfil de trabalhador,
que apresenta menor
valor-hora, é compatível
com as estratégias de uso
de trabalho numa situação de incerteza. Pode
ser incluída nessa estratégia a utilização de contrato intermitente e temporário”, avalia Eliane.
Além de Campinas,
que gerou 1.618 postos,
houve saldo positivo
nos municípios de Americana (+486), Sumaré (+483), Indaiatuba
(+423) e Santa Bárbara
D’Oeste (+420).
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O Natal está
de volta para
celebrar com a

a
i
l
i
Faem migos
A

Prepare-se para o Natal no Ceaflor
As festas de final de ano estão chegando, por isso, comerciantes,
decoradores e consumidor final, o Ceaflor tem uma linha completa
de acessórios, com árvores, guirlandas, enfeites, bolas, entre outros,
e também plantas naturais para você decorar seu estabelecimento
comercial e suas festas com familiares.
São produtos vendidos direto pelos importadores e as naturais, direto do
produtor, então, venha nos visitar e aproveitar o melhor da decoração
natalina.
Temos estrutura adequada para os visitantes, com amplo
estacionamento, praça de alimentação e muito mais. E você? Já
conhece o Ceaflor? Se ainda não, quintas, sextas-feiras e sábados
são ótimos dias para você aproveitar e nos fazer uma visita!
O Ceaflor está localizado na Rodovia Pref. Aziz Lian (SP 107), km 29,3
Borda da Mata, Jaguariúna/SP. Sentido Holambra.

Ceaflor: Mercado de flores, plantas e acessórios
www.ceaflor.com.br
(19) 3800-5580
(19) 99387-1060
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Holambra comemora 30 anos de emancipação
com diversas atrações gratuitas
sobre a programação. “Teremos atrações para todos
os públicos, com talentos
da cidade e a participação
especial da Banda Sinfônica, que vem de São Paulo.
Após tantos dissabores
causados pela pandemia,
é hora de retomarmos o
rumo natural e mostrar
Holambra do jeito que ela
realmente é: uma cidade
apaixonante”, disse.
Confira
a
programação
de
De Holambra
Holambra
completa nesta quarta-feira, 27
de outubro, 30 anos de
emancipação político-administrativa. O feriado
correspondente foi transferido através de decreto
para o dia 29, sexta-feira, quando as comemorações terão início com a
realização de ato cívico a
partir das 9h no Paço Municipal. Durante o evento,
o Hino de Holambra será
interpretado pelo músico e compositor Reinaldo
Occhiotto Júnior, autor da
obra.
Haverá ainda apresentações artísticas com participação dos Gaiteiros de
Holambra, grupo de dança
típica holandesa e Fanfarra Amigos de Holambra,
além da dramatização da
história do município encenada por alunos da Escola Parque dos Ipês. Ao

final, degustação do bolo
de aniversário e uma chuva de pétalas especial.
No sábado, a Banda
Sinfônica Armando de
Arruda Pereira, de São
Paulo, se apresentará no
Teatro Municipal com
repertório recheado de
músicas de desenhos consagrados da Disney, como
Aladin, A Bela e a Fera e
O Rei Leão. No domingo,
as comemorações continuam na instalação de
guarda-chuvas coloridos
da Alameda Maurício de
Nassau com a Orquestra
de Viola Caipira de Holambra interpretando clássicos da música sertaneja
e de raiz em mais uma
edição do projeto Viola,
Café e Flores.
Ainda no domingo,
31 de outubro, duas sessões de teatro encerram a
programação: às 15h e às
19h30, a Cia. Galhofeiros
apresenta a peça infantil

“A História da Fofoca na
Vida da Bruxa Boboca”.
Para assistir as apresentações no Teatro Municipal é necessário a retirada
antecipada de convites
no Espaço do Empreendedor, localizado no Paço
Municipal, até quarta-feira, 27 de outubro, das 8h
às 17h. O número de vagas para cada espetáculo é
limitado.
“Comemorar
o
aniversário de emancipação da cidade nesse
momento de retomada
tem um sabor especial.
Todo aniversário representa um ciclo. E é com
otimismo e perseverança
que Holambra inicia mais
um ano de autonomia.
Devemos, mais do que
nunca, comemorar”, afirmou o prefeito Fernando
Capato.
A diretora municipal
de Turismo e Cultura,
Alessandra Caratti, falou

aniversário:
29 de outubro, a partir das 9h, no Paço Municipal: Ato cívico, apresentações artísticas com
Gaiteiros de Holambra,
dramatização da história
da cidade por alunos do
Parque dos Ipês, dança
típica holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra,
chuva de pétalas, degustação de bolo e foodtrucks.
30 de outubro, às

19h30, no Teatro Municipal: Apresentação da Banda Sinfônica Armando de
Arruda Pereira, com temas clássicos da Disney.
31 de outubro, às 10h,
na Alameda Maurício
de Nassau: Viola, Café e
Flores.
31 de outubro, às 15h
e às 19h30, no Teatro
Municipal: Peça teatral
“A História da Fofoca na
Vida da Bruxa Boboca”,
com a Cia. Galhofeiros.
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Conselho aprova estudo da Revisão do Plano
Diretor de Jaguariúna

Legenda: Reunião da Revisão do Plano Diretor de
Jaguariúna (Foto: Celso Lauro)
De Jaguariúna
O Conselho Municipal do Plano Diretor
de Jaguariúna aprovou
por unanimidade nesta

quarta-feira, dia 27 de
outubro, o estudo de revisão do Plano Diretor
do Município, elaborado e apresentado pela
Secretaria Municipal de

Planejamento Urbano.
Segundo o secretário
municipal de Planejamento Urbano, Rômulo Vigatto, agora o plano será apresentado à
população por meio de
quatro audiências públicas, que serão realizadas nos próximos dias
3, 4, 5 e 6 de novembro,
conforme o calendário
com a relação de locais
abaixo.
O Plano Diretor é
um instrumento fundamental para o desenvolvimento de políticas
públicas da cidade e integra a legislação urbanística que regulamenta
a ocupação físico-terri-

torial dos municípios.
“A revisão do plano
vai aprimorar o plano
já existente, coletando
novos dados que identificarão a situação atual
do município e indicarão formas de viabilizar
o seu planejamento futuro com mais eficiência”, explica o secretário.
A população também
pode contribuir com o
trabalho pelo formulário on-line para consulta participativa, que
pode ser acessado pelo
link https://forms.gle/
djkNxySYKfH96oTT8.
Os documentos do
estudo de revisão do

Plano Diretor estarão João
disponíveis para conHorário: 18h30
sultas na Imprensa Ofi05/11 (sexta-feira)
cial e no portal da PreLocal: Escola Munifeitura de Jaguariúna.
cipal Professora Maria
Tereza Piva
Calendário de audiEndereço: Praça Beências públicas do Pla- nedito
Bergamasco,
no Diretor
Nova Jaguariúna
03/11 (quarta-feira)
Horário: 18h30
Local: Anfiteatro do
06/11 (sábado)
Campus I da UniFAJ
Local: Anfiteatro do
Endereço: R. Amazo- Campus II da UniFAJ
nas, 504, Jardim Dom
Endereço: Rodovia
Bosco
Adhemar Pereira de
Horário: 18h30
Barros, Km 127, Tan04/11 (quinta-feira)
quinho Velho
Local: Escola MuniHorário: 9h
cipal Coronel Amâncio
Obs.: serão seguidos
Bueno
todos os protocolos saEndereço:
Rua nitários de prevenção à
Bahia, 140, Jardim São Covid-19.

Águas de Holambra entrega cartilhas do
programa Saúde Nota 10
De Holambra
A
concessionária
Águas de Holambra entregou, na última sextafeira (22), as cartilhas do
programa Saúde Nota
10 aos alunos da Escola
Municipal Rural Novo
Florescer. A cartilha “As
Aventuras da Bela Flora” traz conteúdos divertidos e alegres, que
ensinam como cuidar
do meio-ambiente, boas
práticas sustentáveis e
curiosidades sobre o sistema de tratamento de

água. A coordenadora
pedagógica da unidade
de ensino, Michelly Belonci Hirata, foi quem
recebeu o material entregue pela equipe de
Responsabilidade Social
da Águas de Holambra.
A
coordenadora
apontou os benefícios
que os materiais e as atividades do Saúde Nota
10 trazem aos jovens estudantes. “Acredito que
a cartilha é mais um instrumento de informação
que aborda, de maneira
lúdica, a conscientiza-

ção e preservação da
natureza, favorecendo
a aprendizagem através
das experiências. A implementação desse projeto amplia o senso de
cooperação, entre outras
habilidades fundamentais, para desenvolvimento social e cognitivo
dos nossos alunos”, disse Michelly.
Segundo
Jonatan
Neves, da área de Responsabilidade
Social,
“Queremos incentivar o
engajamento dos alunos
em assuntos sobre meio

ambiente, saneamento e
sustentabilidade, através de atividades que estimulem o pensamento
crítico e a colaboração
mútua, aspectos essenciais para o desenvolvimento saudável das
crianças e adolescentes”.
As atividades e trabalhos do programa Saúde
Nota 10 serão realizadas
com os alunos do primeiro ao quinto ano do
Ensino Fundamental e
serão entregues até o final de novembro desse
ano.

Prefeitura de Pedreira inicia a Pavimentação
Asfáltica da Estrada Municipal Maria Baroni
Cartarozzi
após todo o tramite da
Licitação Pública, iniciou as obras de
Pavimentação
Asfáltica da Estrada Municipal Maria Baroni
Cartarozzi, localizada
no bairro Jardim Panorama.
Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior trata-se de uma
melhoria
importante
para todos os moradores e proprietários de
chácaras da região.
“Com a execução das
De Pedreira
dreira através de sua
Secretaria Municipal de obras de PavimentaA Prefeitura de Pe- Obras e Vias Públicas, ção Asfáltica estaremos

melhorando consideravelmente a qualidade
de vida dos moradores,
pois como a mesma
não está pavimentada,
a água da chuva causa
assoreamento na pista e
acúmulo de sedimentos
nas valetas, além dos
problemas enfrentados
pela Administração Municipal para a manutenção desta via”, enfatizou o prefeito Hamilton
Bernardes.
Antes de implantar o
asfalto a empresa vencedora o processo licitatório construiu 2.359

metros de guias e sarjetas extrusadas, além
de 20 caixas de passagem. “Após esta etapa,
foi realizada a abertura
de caixa com profundidade de 40 centímetros
e o material foi aproveitado para a execução do
subleito. A compactação
também foi executada
após a obtenção do teor
de umidade especificado, com as operações de
compactação com rolos pé de carneiro com
tipo de solo utilizado”,
destaca o secretário de
Obras e Vias Públicas,

Ricardo Sérgio Sertorio.
A empresa realizou a
preparação da base com
brita graduada com espessura de 20 centímetros e após o preparo da
caixa foi efetuada a pintura impermeabilizante betuminosa e depois
uma pintura ligante.
Transcorrido o período
para a cura da impermeabilização o revestimento betuminoso (asfalto)
usinado a quente, com
espessura de 4 centímetros, está sendo implantado em 7.750 metros
quadrados.

Outubro Rosa será finalizado com serviços,
palestras e exames, no sábado
De Amparo
A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Amparo agendou para o sábado, 30/10, uma série de
ações no Ambulatório
de Especialidades para
fechar o mês de conscientização e prevenção
do Câncer de Mama - o
Outubro Rosa. Das 8
às 17 horas, tem coleta
de exame Papanicolau,
prevenção de Câncer
de Mama, com solicitações de exames MMG
de acordo com os critérios da Saúde, além
de vacinação contra a
Covid-19 e atualização

multivacional, com foco
para imunização contra
o HPV. Também acontecem testes rápidos de
VDRL, HCV, HBSAG E
HIV.
Em parceria com a
Unifia, terão atividades e serviços de design
de sobrancelhas, Spa
de mãos, Spa Facial e
maquiagem. A programação da Secretaria
de Saúde tem a partir
das 8h30, atividade de
Yoga, com a professora
Claudia Santosha está
agendada. Às 9h30, tem
palestra com a médica ginecologista Olivia,
da USF Santa Maria do

Amparo.
Às 10h30, a vivência,
experiências e troca de
informação
acontece
com a enfermeira Angela Azevedo, da USB do
Silvestre IV. Às 13h30, a
cultura, através da música com colaboradores
da Saúde e convidados,
com clássicos da música brasileira. O grupo
também fará uma live,
na sexta-feira, 29/10, às
20 horas, no Facebook e
Youtube da Prefeitura.
Um novo encontro com depoimentos
está agendado para as
14h30, com a Terapeu- Emília, do Núcleo de mília e Melhor em Casa dança circular para feta Ocupacional Maria Apoio à Saúde da Fa- (EMAD). Às 15h30, tem char.
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Saúde realiza novos agendamentos de vacinação contra
Covid-19 nesta semana
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta
sexta-feira e sábado, dias
29 e 30 de outubro, novos
agendamentos de vacinação contra a Covid-19
para diferentes públicos.
O primeiro, na sexta, será
direcionado a jovens com
12 a 17 anos de idade que
ainda não receberam a primeira dose do imunizante.
O atendimento será feito a
partir das 8 horas exclusivamente pela internet, em
https://vacina.mogiguacu.
sp.gov.br, com 1.140 vacinas disponíveis para esta
grade.
No sábado, dia 30, o
agendamento será para
moradores de qualquer

idade, acima dos 18 anos,
que ainda não foram vacinados. Ele também será
feito somente pelo site,
com abertura de agenda
prevista para 8 horas. Nesta etapa de repescagem,
5.760 doses serão oferecidas aos interessados.
“Mogi Guaçu avançou
muito no processo de imunização da população contra o novo coronavírus nas
últimas semanas. Superamos recentemente a marca de 220 mil doses aplicadas em toda a cidade, com
mais de 117 mil pessoas
contempladas com pelo
menos uma dose”, avaliou
o secretário municipal de
Saúde, Gildo Martinho de
Araújo.
De acordo com Gildo,

o objetivo destas novas
agendas é ampliar a vacinação entre adolescentes
e oferecer aos maiores de
idade que ainda não foram
atingidos pela campanha
uma oportunidade a mais
para aderir ao processo e
receber sua dose.
“Não há outro caminho neste processo de enfrentamento à pandemia,
se não pela vacina”, disse.
“É muito importante que
todos os guaçuanos que
estejam aptos a receber o
imunizante façam o agendamento e recebam o
antígeno. A primeira dose
neste momento e, mais à
frente, o complemento. A
segunda dose, que é fundamental para completar
o ciclo vacinal”.

Completamente revitalizado, Cemaae é reinaugurado
De Mogi Mirim
A
manhã
desta
terça-feira (26), foi especial. Afinal, após
meses de muita luta, foi
reinaugurado o Cemaae
(Centro Municipal de
Apoio e Atendimento
Especializado) “Rachel
Ramazzini
Mariotoni”. Situado à rua Pedro Simoso, no Bairro
da Saúde, o local é responsável por atendimento especializado aos
alunos da Rede Municipal de Ensino em idade
escolar com deficiências
auditiva, visual, intelectual, múltipla e algumas
síndromes.
Após anos com problemas graves em sua
estrutura,
sobretudo
no solo, além de danos
causados por meses sem
manutenção, a partir
de 2021 o local recebeu
uma ampla reforma,
culminando na reinauguração desta terça-feira.

Durante a solenidade, compuseram a
mesa o prefeito, Dr.
Paulo de Oliveira e Silva; o vereador, Márcio
do Boxe; a secretária
de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi; a
coordenadora de gerência do Cemaae, Nair
Dovigo; o secretário de
Obras, Mobilidade Urbana e Habitação Popular, Paulo Roberto
Tristão; e os empresários Ricardo Lima Braga
Santistevam, do Grupo
Flor d’Aldeia e Ulisses
Girardi, da Visafértil.
Estiveram presentes
secretários municipais,
vereadores, familiares
da patrona do Cemaae,
Rachel Ramazzini Mariotoni, alunos do Cemaae, as servidoras que
atuam na unidade, entre outros funcionários
da Prefeitura e munícipes em geral. Uma visita à unidade foi aberta
após o cerimonial.
Após mais de um ano

e seis meses, o retorno
das aulas presenciais,
em um “Novo Cemaae”,
aconteceu já nesta quarta-feira (27), com 30
alunos. Eles frequentarão o local no período contrário ao ensino
regular. Em breve, a demanda será ampliada e
ainda serão ministradas
aulas da EJA (Educação
de Jovens e Adultos)
nos formatos adaptado
e regular.

calhas entupidas e outros problemas que se
somaram à situação estrutural já danificada.
Através da coordenadora de gerência do Cemaae, Nair Dovigo, passos foram dados. Com
o aval do prefeito Dr.
Paulo de Oliveira e Silva, a Secretaria de Educação, em parceria com
a Secretaria de Obras e
Mobilidade Urbana, entre outras pastas, deu
início aos movimentos
Histórico
para a reestruturação
O Cemaae sofria, há do local.
mais de dois anos, com
Logo depois, o vergraves problemas es- eador Márcio do Boxe
truturais, sobretudo no intermediou com o Grusolo, que chegou a ceder po Flor d’Aldeia, dos
em alguns pontos. Salas empreendedores
Riforam interditadas e o cardo Lima Braga Sanatendimento
presen- tistevan e Yoris Wit,
cial foi interrompido através de um Termo
totalmente em março de Compromisso, o inde 2020, devido à pan- vestimento que faltava
demia de Covid-19.
para a reforma. A preEm janeiro de 2021, visão inicial era de R$
a unidade foi encontra- 500 mil, mas foram vida pela atual adminis- abilizados cerca de R$
tração com mato alto, 750 mil.

Os recursos possibilitaram não apenas
a recuperação total do
solo, com a troca de
todo o piso do prédio,
como também melhorias na iluminação, na
parte elétrica, pintura,
entre outros itens. O
piso tátil, danificado, foi
trocado e o local, após
pouco mais de 120 dias
de obras, está em plenas
condições de atender
os alunos. A empresa
Visafértil também contribuiu, disponibilizando funcionários e compostos orgânicos para a
formação da horta que

será utilizada pelos estudantes.
Inaugurado no dia
19 de agosto de 2014, o
Cemaae presta atendimento especializado aos
alunos da Rede Municipal de Ensino em idade
escolar com deficiências
auditiva, visual, intelectual, múltipla e algumas síndromes. O local
oferece acompanhamento pedagógico e também ensino de Libras
(Linguagem Brasileira
de Sinais) e Braille. Os
alunos recebem ainda
transporte público e alimentação no local.

Prefeitura inicia transição de sistemas de gestão com
suspensão temporária de serviços

De Mogi Guaçu
A Prefeitura de Mogi
Guaçu iniciou nesta
quinta-feira, dia 28 de
outubro, processo de
transição de sistemas de
gestão que implicará na

suspensão temporária
de serviços internos e
de atendimento ao público ao longo dos próximos dias. A medida,
necessária em função do
vencimento de contrato
com a atual prestadora

a tributos, planejamento e execução de orçamento também serão
impactados pela mudança. Com isso, novas
despesas e pagamentos
serão congelados ao longo de parte da primeira
quinzena de novembro.
Emissão de guias de pagamento e negociações
de dívidas com a Prefeitura, feitas por meio
do Refis, só poderão ser
feitas a partir da retomada com novo sistema –
o que deverá acontecer
até 16 de novembro.
“A troca de sistemas
é inevitável por conta da
de serviços, terá início finalização do contrato
pelo Setor de Protoco- existente e do resultado
lo, que será paralisa- do processo de licitação,
do hoje, a partir das 16 vencido por empresa
horas, com retomada concorrente”, explica a
prevista para até o final secretária municipal de
da próxima semana.
Administração,
Kelly
Setores relacionados Cristina Camilotti.

De acordo com cronograma divulgado pela
Secretaria
Municipal
de Tecnologia, outros
serviços deverão passar por períodos de instabilidade e suspensão
nas próximas semanas
– entre eles, o Portal da
Transparência, cuja migração de dados deverá
acontecer entre os dias
8 e 19 de novembro.
Nenhuma informação,
todavia, será perdida
neste processo – e todas
as medidas adotadas
enquanto houver paralisação terão divulgação
assegurada no retorno
da ferramenta.
“Mudanças
como
essa são extremamente
complexas e causam
transtornos, tanto para
a rotina de trabalho dos
servidores quanto para
alguns serviços ofere-

cidos aos moradores”,
explica o diretor de tecnologia Josimar Cerqueira. “São 30 anos de
dados transferidos de
uma plataforma para
outra em um curto espaço de tempo. Faremos
em algumas dezenas de
dias o que, em outras
circunstâncias, levaria
meses”.
O atual sistema de
gestão, fornecido pela
empresa Conam, será
oficialmente
desligado em 5 de novembro.
O serviço será assumido, ao longo do próximo mês, pela empresa Intertec, vencedora
do processo licitatório.
Servidores
do
município realizam desde
esta quarta-feira, 27 de
outubro, treinamento
para sua operação.

28 de Outubro de 2021
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formação
humana, digital e
transformadora.
Na Escola Champagnat, acreditamos numa
educação inovadora, com os melhores resultados
e voltada para importantes valores. Aqui, seu filho
desenvolve habilidades, como autonomia e trabalho
em equipe, a partir de projetos, atividades de mão
na massa e debates para resolução de problemas,
sempre de forma colaborativa. Ele contará com:
●
●
●
●

Aprendizagem criativa;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Tecnologia educacional em sintonia com o mundo;
Qualidade em educação para construir projetos
de vida incríveis;
● 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
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Venda de flores no Finados deve retomar ao patamar de 2019
De Holambra
A Cooperativa Veiling
Holambra, um dos mais
importantes centros comerciais e logísticos de
flores e plantas da América
Latina e o mais completo
do Brasil, está otimista
com as vendas do setor
para o Finados. Para este
ano, a expectativa é de
crescimento de pelo menos
20% em relação a 2020,
sendo 15% em volume e 5%
em preços. Esse aumento
no volume e preços, no
entanto, apenas fará com
que as vendas voltem aos
patamares de 2019, antes

da pandemia da covid-19.
“Tivemos um volume
de cerca de 15 milhões de
unidades comercializadas
em Finados no ano de 2019
e, devido ao isolamento social provocado pela pandemia, sofremos, em 2020,
uma regressão de 15% nas
vendas, quando chegamos
a comercializar por volta
de 13 milhões de unidades
neste período. Vale lembrar que, em 2020, devido
ao isolamento social, a
maior parte dos estados
proibiu as visitas aos cemitérios a fim de evitar aglomerações”, explica Rachel
Ferreira Osório, gerente

Comercial da Cooperativa
Veiling Holambra.
Flores mais vendidas
Apesar das vendas,
geralmente, serem mais
expressivas em torno de
produtos clássicos associados à data, como os
crisântemos (bolas belgas
e em vasos de barro), já há
alguns anos outras variedades em vaso (plantadas)
vêm ganhando espaço,
entre elas os Antúrios, os
Lírios da Paz e os Kalanchoes).
A cada ano tem sido comum acompanhar o bom
desempenho de outros

produtos, como, por exemplo, as plantas verdes e as
suculentas. Isso porque
muitas pessoas deixaram
de ir aos cemitérios e começaram a criar o hábito
de homenagear seus entes
queridos em casa, colocando vasos ou buquês de
flores junto aos porta-retratos em aparadores e
estantes, ou deixando-os
em lugares onde os entes
queridos, quando vivos,
costumavam frequentar.
Nesses casos, as flores
de corte (flores e plantas
cortadas), como os Lírios,
Alstroemérias e Rosas,
destacam-se na preferên-

cia do consumidor.
Também vale analisar
que alguns produtos acabam tendo suas vendas
impulsionadas devido a
movimentação nas lojas
para as vendas de Finados. Mesmo não estando
relacionadas diretamente
à data, orquídeas e outras
plantas de maior valor
agregado têm registrado
maior volume vendas.

flores e plantas da América
Latina e o mais completo
do Brasil. Apenas por meio
do Klok – um moderno
sistema de leilão reverso
que permite a venda de
grandes lotes de produtos
(flores de corte, vaso e
plantas ornamentais) são realizadas mais de 15
mil transações nos dias
de maior movimento, em
um tempo médio de 1,15
segundo cada uma. A CoSobre a Cooperativa operativa conta com uma
Veiling Holambra
infraestrutura planejada
A Cooperativa Veiling para expedir, diariamente,
Holambra é um dos mais milhares de flores e plantas
importantes centros co- para todo o território bramerciais e logísticos de sileiro.

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a manifestar interesse em assumir a vaga na
característica abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – VAGA TEMPORÁRIA
1- PARA O CARGO DE: CONTADOR
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
Wanderley
Carlos Pinhati
02º
17900256
03º

04º
05º
06º
07º
08º
09º
10º
11º
12º
13º

17901682
17903931
17902197
17900587
17904261
17902481
17901044
17901276
17902487
17904786
17900046

Mario Tarso Albertin

RG.
64.946.241-5
11541369
55.155.257-8

Thiago Henrique Vicente

40.398.879-2

Beatriz Regina Porto

38.116.975-3

Lucimara Martins Batista

47.347.860-2

Kamilla Tietz

45.194.387-9

Deiziane Fernandes Dos Anjos

47.202.723-2

Marcos Daniel Paliares

18.331.137-1

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 060/2021, cujo objeto é Registro de Preços para futuras aquisições de dispenser de sabonete;
álcool; papel toalha e lixeiras, conforme Termo de Referência - anexo I deste edital, tendo como detentora das Atas as empresas CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA – EPP, CNPJ:
17.357.402/0001-40 no valor total de R$ 17.250,00 – (Dezessete mil e duzentos e cinquenta reais);
RODRIGO TONELOTTO, CNPJ: 02.514.617/0001-50 no valor total de R$ 3.850,00 – (Três mil e oitocentos e cinquenta reais); ML DA SILVEIRA – ME, CNPJ: 08.974.329/0001-65 no valor total de R$
6.150,00 – (Seis mil e cento e cinquenta reais). Artur Nogueira, 21 de outubro de 2021. ANGELA PULZ
DELGADO - Secretária Municipal de Saúde - Autoridade Competente - DECRETO Nº 128/2021.

Carlos Eduardo Biazoto

30.483.748-9

Hosana Ap. Leandro Hernandes

40.272.253-X

1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Rua: Dr.INSCRIÇÃO.
José Alves, nº403NOME.
– Centro – Mogi Mirim / SP
CLASSIF.
RG.
CNPJ. 08.996.378/0001-07
22º
Gustavo Henrique Cazetta
17904705

17903772

28.459.222-5
33.291.281-4

Kelly Cristina Francino Mattiello

40.735.010-X

3- PARA O CARGO DE: FISIOTERAPEUTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Monica Furquim De Campos
11º
17904306
Cristiano Zuliani Lima

8351990

42.197.942-2
47.137.393-X

4- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
06º

17903593

Luciene Cristina Pilla Zorzetto
Mogi Mirim, 29 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
1- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Feliciana Franco De Oliveira Santana
05º
17902605
Mogi Mirim, 29 de Outubro de 2021

Vanessa Pinheiro De Amorim

2- PARA O CARGO DE: CONTADOR
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
01º
Marina Lima Morais
17903352

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)

12º

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 060/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de dispenser de sabonete; álcool; papel toalha e lixeiras, conforme Termo de Referência - anexo I deste edital, tendo como
detentora das Atas as empresas CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA – EPP,
CNPJ: 17.357.402/0001-40 no valor total de R$ 17.250,00 – (Dezessete mil e duzentos e cinquenta
reais); RODRIGO TONELOTTO, CNPJ: 02.514.617/0001-50 no valor total de R$ 3.850,00 – (Três mil
e oitocentos e cinquenta reais); ML DA SILVEIRA – ME, CNPJ: 08.974.329/0001-65 no valor total de
R$ 6.150,00 – (Seis mil e cento e cinquenta reais). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.

Vitória Guerra Bernardi

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.

17902595

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 060/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 060/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

17903353

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

41.698.928-7

Rodrigo Falsetti
Presidente

24º

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Liliane Kazue Irie

Mogi Mirim, 29 de Outubro de 2021

23º

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – PROC
ADM Nº 5395-3/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a secretaria municipal
de educação e as unidades escolares da rede municipal de ensino – Conforme Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico nº 070/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 326.820,00
(Trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira,
28 de outubro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

14845293

Rodrigo Falsetti
Presidente

28938953

29 de Outubro de 2021

Editais

2

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 070/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 070/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação e as Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino, conforme termo de referencia deste edital, tendo como detentora das
Atas as empresas ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI – ME, CNPJ:
24.846.428/0001-18 no valor total de R$ 67.176,00 - (Sessenta e sete mil, cento e setenta e seis reais); GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ: 32.084.616/0001-84 no valor
total de R$ 326.820,00 - (Trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais); LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 34.770.156/0001-73 no valor total de R$
16.980,00 - (Dezesseis mil, novecentos e oitenta reais); R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS,
CNPJ: 20.788.809/0001-37 no valor total de R$ 27.000,00 - (Vinte e sete mil reais); REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 04.500.648/0001-88 no valor
total de R$ 140.750,69 - (Cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos); RODRIGO BRAATZ CANDIDO, CNPJ: 13.141.137/0001-08 no valor total de R$ 19.750,00
- (Dezenove mil, setecentos e cinquenta reais). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 070/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 070/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação e as Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino, conforme termo de referência deste edital, tendo como detentora das
Atas as empresas ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI – ME, CNPJ:
24.846.428/0001-18 no valor total de R$ 67.176,00 - (Sessenta e sete mil, cento e setenta e seis reais); GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ: 32.084.616/0001-84 no valor
total de R$ 326.820,00 - (Trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais); LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 34.770.156/0001-73 no valor total de R$
16.980,00 - (Dezesseis mil, novecentos e oitenta reais); R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS,
CNPJ: 20.788.809/0001-37 no valor total de R$ 27.000,00 - (Vinte e sete mil reais); REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 04.500.648/0001-88 no valor
total de R$ 140.750,69 - (Cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos); RODRIGO BRAATZ CANDIDO, CNPJ: 13.141.137/0001-08 no valor total de R$ 19.750,00
- (Dezenove mil, setecentos e cinquenta reais). Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. DÉBORA
DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO - Secretária Municipal de Educação - Autoridade Competente
- DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 110,46”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Extrato de Contrato Aditado
CONVITE: 017/2017
CONTRATO: 045/2017
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: ROBERTO LUIZ TAGLIARI ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO – ME.
OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato, a partir de 27 de outubro de 2021, pelo período de
mais 12 meses, com encerramento em 27 de outubro de 2022 em conformidade com a cláusula quinta
do contrato 045/20217.
Houve reajuste conforme previsto no contrato inicial, conforme índice INCP (Lei Complementar Municipal nº 504/2011), obtendo um percentual de 10,783080%.
Valor Global para o período: R$ 123.410,50 (Cento e Vinte e Três Mil Quatrocentos e Dez Reais e
Cinquenta Centavos).
Data Assinatura: 27 de outubro de 2021

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO REVOGADA – C.P. 002/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi Revogada nessa
data, conforme Concorrência Pública acima citada, que tem como objeto, a contratação de empresa
de engenharia e/ou arquitetura para prestação de serviços técnicos de arquitetura e/ou engenharia
Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – PROC
ADM Nº 5395-3/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI. Objeto: Registro
de preços para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a secretaria
municipal de educação e as unidades escolares da rede municipal de ensino – Conforme Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 070/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
16.980,00 (Dezesseis mil, novecentos e oitenta reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

1ª REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 066/2021- 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 (LEITE PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, INTEGRAL), CONFORME TERMO
DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização: 17/11/2021 às 14h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 26 de
outubro de 2021–Autoridades Competentes nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 064/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 064/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de cadeiras giratórias e
telefones IP com identificador de chamadas, conforme Termo de Referencia - Anexo I do edital, tendo
como detentora da Ata a empresa: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,
CNPJ Nº 32.158.543/0001-28, Total Fornecedor R$ 18.428,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e oito
reais); RA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, CNPJ Nº 54.561.071/0001-92, Total
Fornecedor R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 26 de outubro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 064/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 064/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de cadeiras giratórias e
telefones IP com identificador de chamadas, conforme Termo de Referencia - Anexo I do edital, tendo
como detentora da Ata a empresa: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,
CNPJ Nº 32.158.543/0001-28, Total Fornecedor R$ 18.428,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e oito
reais); RA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, CNPJ Nº 54.561.071/0001-92, Total
Fornecedor R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 26 de outubro de 2021. ANGELA PULZ DELGADO, Secretária Municipal de Saúde e MICHELE ADELE F. PASSOS, Secretária
Municipal de Finanças – Autoridades Competentes no Decreto nº 0128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 – PROC
ADM Nº 4776-5/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP. Objeto: Registro de
preços para futura aquisição de dispenser de sabonete; alcool; papel toalha e lixeiras, conforme termo
de referência – anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 060/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor
total: R$ 17.250,00 (Dezessete mil, duzentos e cinquenta reais). Data de assinatura: 27/10/2021.
Artur Nogueira, 28 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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 – PROC
ADM Nº 4776-5/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): ML DA SILVEIRA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de dispenser de
sabonete; alcool; papel toalha e lixeiras, conforme termo de referência – anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 060/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 6.150,00 (Seis mil, cento e
cinquenta reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – PROC ADM
Nº 5395-3/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS. Objeto: Registro de preços para futura aquisição
de materiais e equipamentos de informática para atender a secretaria municipal de educação e as
unidades escolares da rede municipal de ensino – Conforme Termo de Referência do Edital do Pregão
Eletrônico nº 070/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 28 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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – PROC
ADM Nº 5395-3/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática
para atender a secretaria municipal de educação e as unidades escolares da rede municipal de ensino – Conforme Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 070/2021. Vigência: 12 (doze)
meses. Valor total: R$ 140.750,69 (Cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e
nove centavos). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – PROC
ADM Nº 5395-3/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): RODRIGO BRAATZ CÂNDIDO. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais e equipamentos de informática para atender a secretaria municipal de educação e as unidades escolares da rede municipal de ensino – Conforme Termo de Referência do Edital do Pregão
Eletrônico nº 070/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 19.750,00 (Dezenove mil, setecentos e cinquenta reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. Lucas
Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para Futuras e
eventuais contratações de empresa especializada em locação de maquinas pesadas, caminhões e
equipamentos para execução e manutenção em atendimento à demanda do Departamento de Obras
e Serviços do Município, com fornecimento de mão-de-obra e combustível. Data limite para entrega
dos envelopes, dia 03 de dezembro de 2021 até as 08h45. Data da sessão pública dia 03 de dezembro de 2021 às 09h00, junto ao Departamento de Licitações. O edital completo também será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência) e no Departamento de
Compras/Licitações à Av. XV de Novembro, 1400–Jd. Planalto, Artur Nogueira/SP, a partir do dia 03
de novembro de 2021. Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021.
Lucas Sia Rissato
Prefeito Municipal
Qualquer divergência entre o aviso e o edital prevalece o edital.

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 – PROC ADM
Nº 4776-5/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RODRIGO TONELOTTO. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de dispenser de
sabonete; alcool; papel toalha e lixeiras, conforme termo de referência – anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 060/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 3.850,00 (Três mil, oitocentos e
cinquenta reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. Lucas Sia
Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – PROC ADM
Nº 5395-3/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ATHOMOZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIREILI - ME. Objeto: Registro de
preços para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a secretaria
municipal de educação e as unidades escolares da rede municipal de ensino – Conforme Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 070/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
67.176,00 (Sessenta e sete mil, cento e setenta e seis reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur
Nogueira, 28 de outubro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EXTRATO DO GABARITO OFICIAL, EDITAL DE NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, torna público o GABARITO OFICIAL, EDITAL DE NOTAS E
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 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, 28 de outubro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 69,16”

29 de Outubro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2021

Processo Seletivo nº 001/2021

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP
- 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração
de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº
0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO,
no endereço sobredito, no período de 29 de outubro de 2021 à 05 de novembro de 2021, no horário
das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a
admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de
Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no
mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim
Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com
a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do
CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos
convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê
o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de
direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de outubro de 2021
à 05 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para
entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer ao
SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento
de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado
de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para
que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigamse a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não
assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
01º
02º

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36hs – Holambra
Candidato
Daiane de Assis Flausino
Elias Tristão da Silva Neto

Classificação
01º

FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Holambra
Candidato
Maria Carolina Pinto Martins

FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Holambra
Classificação
Candidato
01º
Welinton Rogerio Ferreira
02º
Emerson Aparecido da Silva
Classificação
01º
02º
03º
04º
05º
06º
07º
08º
09º

FUNÇÃO: Recepcionista 40hs – Holambra
Candidato
Adriana Cristina Silva Toledo
Brenda De Souza
Sabrina Exel Davi
Fabio Eduardo Do Prado Mazzetti
Patricia Da Silva Gomes
Rosangela Aparecidapereira Carradas
Danielle Andrade De Oliveira
Caroline Alves Do Nascimento
Lorena A Nascimento

Classificação
01º
02º
03º

FUNÇÃO: Recepcionista 12x36hs – Holambra
Candidato
Vanuza Soares De Lira
Adriana Cristina Bueno Menezes
Raissa Assis Campos

Classificação
01º

FUNÇÃO: Servente Geral 40hs – Holambra
Candidato
William Gabriel Barbosa

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Santo Antônio de Posse
Classificação
Candidato
01º
02º
03º

Candidato
Patricia Helena Bueno De Camargo
André Luiz Da Silva Souza
Adriana De Oliveira Caetano
Joao Gabriel Das Dores Batista
Jonathan Frederic Soares Duzo
Maria Eduarda Da Silva Aurieme
Kelly Cristina Amaro Nascimento
Vera Célio Lima Dos Santos
Tabata Judite Magalhães Gonçalves Da Silva

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36hs – Holambra
Classificação
Candidato
01º
Bruno Migueleti Silveira Cintra
02º
Davi Henrique Ferreira
03º
Thamyres Santos Aragão
04º
Vanessa Sowinski Blander
05º
Gisele Carolina Davoli
06º
Evandro Ricardo Carneiro Nunes Da Silva
07º
Gabriele Fonseca Pereira
08º
Gislane Carvalho Costa
FUNÇÃO: Técnico em Imobilização Ortopédica 12x36hs (PcD) – Holambra
Classificação
Candidato
01º
Hudyson Fabrini Da Silva
Classificação
01º
02º
03º

FUNÇÃO: Vigia 12x36hs – Holambra
Candidato
Leandro Soares Dos Santos
Rafael Azevedo
Valdemi Custódio Jorge

Leonardo Benedito Lima
Paulo Gilberto Pavan
Welinton Rogerio Ferreira

FUNÇÃO: Servente Geral 40hs – Santo Antônio de Posse
Classificação
Candidato
01º
02º

Luis Otavio Da Fonseca
Daiane Cristina Arcanjo Da Silva

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Santo Antônio de Posse
Classificação
Candidato
01º

Thiara Ferreira Marques

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36hs – Santo Antônio de Posse
Classificação
Candidato
01º
02º
03º

Daniela Aparecida Ribeiro Lesso Dos Santos
Dijane Martins Dos Santos
Patrícia Passagnoli Bettiol

Holambra, 29 de outubro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Holambra

Classificação
01º
02º
03º
04º
05º
06º
07º
08º
09º
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 01/2018
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de
direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de outubro de 2021
à 05 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para
entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer ao
SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento
de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado
de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para
que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigamse a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não
assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
60º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
João Paulo Panegassi
Holambra, 29 de outubro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Holambra, 29 de outubro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

EDITAIS DE PROCLAMAS
________________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
___________________________________________
WARNER ANTONIO CUSTÓDIO, solteiro, de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Jaru - RO,
residente Rua Abdalla Marum, 317, Jardim Portal das Pérolas, Santo Antonio de Posse - SP, filho de ELZA
MARIA DA SILVA CUSTÓDIO; e CLEIDIANA ARAUJO NOVAIS solteira, de nacionalidade brasileira, do lar,
natural de Brumado - BA, residente Rua Abdalla Marum, 317, Jardim Portal das Pérolas, Santo Antonio de
Posse - SP, filha de JOSÉ SANNOVAIS e de SONIA SANTOS ARAUJO.
___________________________________________
LUCAS JOSÉ SANTOS SALOMÃO e MANUELA MENEGHETTI VIEIRA, sendo o pretendente: solteiro, de
nacionalidade brasileira,correspondente bancário, natural de Paraguaçu Paulista - SP, residente Rua Odete
Sisti Carbonezi, 425, Jardim Maria Helena, Santo Antônio de Posse - SP, filho de GILBERTO SALOMÃO e de
MARCIA APARECIDA SANTOS SALOMÃO; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, Psicóloga
clínica, natural de Campinas - SP, residente Rua Lourenço Ferrari, 31, Centro, Santo Antônio de Posse - SP,
filha de JOSÉ SIDNEI VIEIRA e de MONICA MENEGHETTI VIEIRA.
___________________________________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pelo jornal local.
Santo Antonio de Posse, 28 de outubro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO: 019/2019
PROCESSO: 022/2019
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: CARLOS BARBOSA SILVEIRA 07510795613
OBJETO: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 meses, tendo como vigência de 15 de
outubro de 2021 a 15 de outubro de 2022, de acordo com o contrato inicial e conforme Lei.
Por acordo entre as partes, para este termo, aplica-se 50% do índice INPC acumulado a título de
reposição inflacional, obtendo um índice de 5,21%.
Valor mensal: R$ 1.444,04 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatro Centavos).
Valor Global deste termo aditivo: R$ 17.328,58 (Dezessete Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e
Cinquenta e Oito Centavos).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
Data Assinatura: 15 de Outubro de 2021.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO DESERTA – P.E. 073/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi dada como
DESERTA nessa data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto, a Aquisição
de Materiais para Confecções de Enfeites Natalinos. Artur Nogueira, 28 de Outubro de 2021. ANDRÉ
RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

29 de Outubro de 2021
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Extrato de Contrato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 001/2021
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de outubro de
2021 à 05 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs,
para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação
do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na
sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados
para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta
convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê
o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

CONTRATO - 041/2021
PROCESSO – 040/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA
Objeto: Fornecimento de 10.000 L de Policloreto de Aluminio a 9% e 11% (conforme ABNT).
VALOR de R$ 15.488,00 (Quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais).
Data Assinatura: 20 de outubro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a manifestar interesse em assumir a vaga na
característica abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – VAGA TEMPORÁRIA

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
1º

FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Cosmópolis
Candidato
Ana Paula Matos Nunes De Melo

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40HS – Cosmópolis
Classificação
Candidato
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Isabelli Cabrini Alegre
Ayone De Tassia De Mori BENICIO Dos Santos
Fernanda Torres Mauro Martins
Samuel Davi Flor Pereira
Suely Santana De Oliveira
Karina Dias Furlaneto
Beatriz De Souza Campos
Tamiris Campeon Nunes
Yasmin De Campos
Beatriz Galles Livinhale
Katelly Tauany Costa Santos
Daniele Fernanda Leme
Samara De Oliveira Coelho Xavier

1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Juliana Cristina Dos Reis
25º
17903788
26º
27º
28º
29º
30º
31º

03º
04º

Holambra, 29 de outubro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

07º

06º
08º
09º
10º
11º
12º
13º

Cosmópolis, 29 de outubro de 2021
JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Sustentável - CONDESU

17903774
17900235
17900813
17904675
17902291

17901682
17903931
17902197
17900587
17904261
17902481
17901044
17901276
17902487
17904786
17900046

45.300.803-3

Willian Felipe Bonelli

54.833.017-7

Felipe Eliel De Oliveira

53.500.792-9

Carlos Guilherme Bassi Da Silva

55.154.899-X

Isabella Gonçalves Da Cunha

45.893.130-5

João Vítor Gomes

56.498.257-X

Jéssica Cristina Mistro Da Silva

37.352.534-5

2- PARA O CARGO DE: CONTADOR
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
02º
Wanderley Carlos Pinhati
17900256

05º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 07/2021
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 03/2018
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
03/2018, 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 Ajudante
Geral, do quadro de empregos em geral deste consórcio, com lotação
no município de Conchal.
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.
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
AJUDANTE GERAL
CLASS. N.º INSC.
NOME
RG
Rafaela Cristina Marques
20
1053380
471395793
Gomes Silva
Aline Mayara De Almeida
21
1041627
488430513
Felix

17904346

Mario Tarso Albertin

64.946.241-5
11541369

Liliane Kazue Irie

41.698.928-7

Vitória Guerra Bernardi

55.155.257-8

Thiago Henrique Vicente

40.398.879-2

Beatriz Regina Porto

38.116.975-3

Lucimara Martins Batista

47.347.860-2

Kamilla Tietz

45.194.387-9

Deiziane Fernandes Dos Anjos

47.202.723-2

Marcos Daniel Paliares

18.331.137-1

Carlos Eduardo Biazoto

30.483.748-9

Hosana Ap. Leandro Hernandes

40.272.253-X

Mogi Mirim, 29 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades
o número
de vagas
existentes
Rua: Dr. dos
Joséserviços,
Alves, nº403
– Centro
– Mogi
Mirim / eSPa estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s)
abaixo
relacionado(s)
a
CNPJ. 08.996.378/0001-07 comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)
1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
22º
Gustavo Henrique Cazetta
17904705
23º

17903353

Vanessa Pinheiro De Amorim

2- PARA O CARGO DE: CONTADOR
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
01º
Marina Lima Morais
17903352
3- PARA O CARGO DE: FISIOTERAPEUTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
11º
Monica Furquim De Campos
17904306
12º

17903772

Cristiano Zuliani Lima

4- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
06º
Luciene Cristina Pilla Zorzetto
17903593
Mogi Mirim, 29 de Outubro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

28.459.222-5
33.291.281-4

8351990

42.197.942-2
47.137.393-X

14845293

