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Recém-nascida é abandonada no curral de uma
fazenda em Pedreira

Uma criança recém-nascida foi encontrada abandonada no curral de uma
fazenda em Pedreira. A
criança foi encontrada na
manhã deste domingo, dia
10, por um funcionário da
fazenda, localizada no bairro Moranquin, às margens
da Rodovia João Beira (SP
095). O funcionário encontrou a criança enrolada em
uma manta, dentro de uma
cocheira quando foi colocar
alimento para o gado. O funcionário acionou a Guarda
Municipal que rapidamente
enviou uma equipe até o local
e resgatou a recém-nascida,
que já apresentava sinais de
hipotermia. A equipe levou
a criança ao hospital local,
mas ela foi transferida para
a ala de pediatria do Hospital
Municipal de Jaguariúna.
Segundo as informações, o
estado de saúde da criança
é bom, mas ela continua
internada.
Página 5.

Educação SP expande o Programa
de Ensino Integral para 158 escolas
estaduais na região de Campinas
A partir de 2022, mais 158
escolas estaduais da região
de Campinas farão parte do
Programa de Ensino Integral
(PEI). O anúncio da expansão do programa para 952
unidades de todo estado foi
feito nesta sexta-feira (08)
pelo Governador João Doria
e pelo Secretário Estadual da
Educação, Rossieli Soares, no

Palácio dos Bandeirantes.
O segundo processo de
adesão ao Programa deste ano,
conduzido pela Secretaria da
Educação do Estado de São
Paulo (Seduc-SP), validou
171 escolas que estão em 103
municípios, dos quais 31 vão
ter as primeiras PEI. Este grupo se soma as 781 unidades
anunciadas no último mês de

julho. Atualmente, são 448 mil
estudantes atendidos em 1077
escolas, de 308 cidades, de todas as 91 Diretorias de Ensino.
O governador Doria destacou a importância deste
avanço na educação e a oferta
de um ensino de cada vez mais
qualidade. “A meta que era dezembro já está sendo atingida
agora.
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Idosos e
Prefeitura de
Jaguariúna pessoas com
firma
deficiência
parceria
terão
com o
Rotary Club atendimento
domiciliar
gratuito em
Mogi Mirim
A Prefeitura de Jaguariúna,
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, firmou uma
parceria com o Rotary Club
de Jaguariúna para diversas
ações sociais e utilização do uso
do auditório do PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador)
para reuniões realizadas pela
entidade sem fins lucrativos.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e
Social de Jaguariúna, Lúcio
Tomasiello, a parceria se dará
em ações promovidas pelo
Rotary, como campanhas de
vacinação, plantio de árvores
e assistência social, entre outras, além da cessão, pela Prefeitura, do auditório do PAT
para as reuniões semanais da
entidade.
Página 5.

Feriado
prolongado
tem
atividades
recreativas,
teatro, circo
e museus
abertos em
Itapira

A Secretaria de Assistência Social abriu Chamamento
Público para a implantação
do serviço de proteção social
básica para idosos e pessoas
com deficiência. A intenção
é que a Prefeitura possa
contar com uma equipe multidisciplinar - por meio de
Termo de Colaboração - para
atendimento em domicílio
desses grupos vulneráveis,
ampliando assim, a oferta de
serviços e acompanhamento
das famílias.

Dando continuidade à
programação especial de
aniversário de 201 anos de
Itapira e também em comemoração ao Dia das Crianças, neste domingo, 10, e
na terça-feira, 12, haverá
atividades especiais voltadas para o público infantil.
Nesta terça-feira, 12, Dia
das Crianças, os museus de
História Natural e Histórico
e Pedagógico estarão abertos
para visitação das 10h00 às
16h00. Ambos estão situados
no Parque Juca Mulato.
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Saúde de
Mogi Guaçu
investe
25,72% no 2º
quadrimestre
de 2021

Artur Nogueira
inicia campanha
contra mais
de 20 tipos de
doenças

A Secretaria Municipal de
Saúde realizou na última sexta-feira, dia 8 de outubro,
Audiência Pública referente
à prestação de contas do 2º
quadrimestre de 2021. O encontro aconteceu no plenário
da Câmara Municipal de Mogi
Guaçu, a partir das 14h00

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria
de Saúde, iniciou a Campanha
Estadual de Multivacinação
em seis Postos de Saúde Familiar (PSF) do município.
Até o dia 29 de outubro, serão
oferecidos 16 tipos de vacinas
que protegem contra cerca de
20 doenças. A ação é voltada
para crianças de todas as faixas
etárias e adolescentes de até 15
anos de idade.
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Parque Cidade das Crianças
em Holambra reabre com
programação especial no dia 12

O Parque Cidade das
Crianças será reaberto ao
público nesta terça-feira, dia
12 de outubro, a partir das
9 horas. A reabertura será
marcada por uma série de
atrações como show circense, apresentações de skate,
malabares e show de mágica.

A diversão para as crianças
estará garantida com brincadeiras como piscina de bolinhas, chute a gol, pula-pula,
mini-tourinho, boca de jacaré, elefante tobogã e camas
elásticas, além de pipoca,
algodão-doce e churros à
vontade. A entrada é gratuita.
Página 4.
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ARTIGOS

Pedagogia de Deus
*

Por Paiva Netto
“Eu te instruirei e te ensinarei
o caminho que deves seguir; e te
guiarei com os meus olhos.” (Livro
dos Salmos, 32:8)
A Educação existe para libertar
os povos. Mas, com a indispensável Espiritualidade Ecumênica, os
sublima. Eis a Pedagogia de Deus,
que prepara o indivíduo para viver
a Cidadania Espiritual, Altruística,
Ecumênica e Planetária, alicerçada
no exercício pleno da Solidariedade,
da Fraternidade e da Generosidade.
Ulysses Guimarães (1916-1992),
eminente político brasileiro, traduz
a necessidade do ensino ao declarar, em seu discurso proferido a 3
de fevereiro de 1987, após ter sido
eleito presidente da Assembleia

Nacional Constituinte: “‘Conhecer
é ser livre’, dizia um dos grandes
apóstolos da América, José Martí. (...) Não há um só exemplo de
nação forte sem bom sistema de
educação”.
Quanto à Pedagogia de Deus, ela
foi antevista pelo saudoso Fundador da Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur (1914-1979) nos anos 1950
e propõe a educação e a reeducação
do Espírito Eterno do ser humano firmadas em “Jesus, o Grande
Educador dos Povos”, na definição
do criador da LBV. Zarur também
atestou: “O Novo Mandamento de
Jesus — ‘Amai-vos como Eu vos
amei’ — é a Essência de Deus”.
Justamente por isso, afirmo, o
Mandamento Novo do Cristo é a Es-

sência da Pedagogia de Deus. Não
há nada mais ilustrativo que o
Amor Fraterno, isto é, a vivência
do espírito da Caridade, pois este
sim vence qualquer empecilho e
barreira, por maiores que sejam.
Zarur ensinava que “Deus criou o
ser humano de tal forma que ele só
pode ser feliz praticando o Bem”.
O Cristo, que é ecumênico por
excelência, veio pessoalmente há
dois mil anos exemplificar isso.
E exercitar a Ordem Suprema de
Jesus implica a capacidade de dedicar-se ao próximo, mesmo àqueles
que possam considerar-se nossos
inimigos. Assim, aprendemos, sem
insidiosa conivência com o erro, a
conviver e, amando — a Verdade, a
Fraternidade e a Justiça —, a edi-

O milagre das donas de casa
*

tes de renda não exclua
nenhuma filha ou filho
deste grande lar chamado Terra —, a ação da
mulher é fundamental.
Exaltar a face cordial
da Economia
Um caminho econômico em que sejam
garantidas a todos condições dignas de sobrevivência não é pensamento
nefelibata. Sempre um
bom termo pode surgir
quando os indivíduos
nele lealmente se empenham. Bem a propósito
este ilustrativo aforismo
do padre português Manuel Bernardes (16441710), autor de Pão partido em pequeninos:
“Com bom regulamento
pode até o pouco bastar
para muitos; sem ele,
nem a poucos alcança
o muito. Todo excesso,
nos particulares, causa,
no comum, penúria. De
dois que estão no mesmo leito, se um puxa
muito a coberta para si, é
forçoso que o outro fique
descoberto”.

De maneira alguma
estou propondo que as
migalhas que caem das
mesas fartas sejam a
base da existência dos
que vivem na miséria.
Não falo de sobras; porém, da consciência honesta, que não pode eternamente admitir que o
seu bem-estar permaneça estabelecido sobre
a fome dos deserdados.
Isso é Evangelho puro
de Jesus; é a essência da
mensagem dos Livros
Sagrados e da Regra de
Ouro das mais diversas
culturas; é a voz de tantos notáveis, religiosos
ou ateus, que não podem
conceber que, no terceiro milênio, ainda haja
populações submetidas
à pobreza num planeta
construído pela Bondade de Deus.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

Brincar é coisa séria!
*

Vivian Ferrari de Castro
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

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

José de Paiva Netto ? Jornalista,
radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com
Serviço — Jesus e a Cidadania
do Espírito (Paiva Netto), 400 páginas. À venda nas principais livrarias ou pela www.amazon.com.br.

São Paulo não tolera a
intolerância

Por Paiva Netto
A sabedoria das mulheres não pode ser desprezada, principalmente
quando o assunto é a
administração dos bens
planetários. Nesse sentido, gostaria de recordarlhes o que afirmei há
décadas: homem algum
pouco realiza de legitimamente proveitoso
em favor da Paz se não
contar, de uma forma ou
de outra, com a inspiração feminina, sobretudo
no campo da Economia,
que não pode ser pega no
grave crime de esquecer
o espírito de Solidariedade. Não há melhor
financista do que a mãe
de família, a dona de
casa, que tem de cuidar
do seu, muitas vezes,
minúsculo orçamento,
realizando verdadeiros
milagres, dos quais somos todos testemunhas,
desde o mais influente
ministro da Fazenda ao
cidadão mais simples. É
notório que, para aplicar
essa ciência ou arte —
em que a distribuição
dos recursos e das fon-

ficar a Paz.
Não foi sem razão que o Sublime Pedagogo nos recordou esta
esperançosa profecia anotada
por Isaías: “Está escrito nos Profetas: E serão todos ensinados por
Deus” (54:13). “Todo aquele que do
Pai tem ouvido e aprendido, esse
vem a mim” (Evangelho, segundo João, 6:45).

*

Por João Doria Júnior

O Estado de São
Paulo deu mais um
importante passo
no combate à discriminação, mais
especificamente na
defesa e no respeito
à diversidade sexual
e de gênero, com a
criação da Delegacia da Diversidade
(DDD).
Com essa medida, São Paulo, que
já tinha Delegacias
que investigavam
crimes raciais e de
intolerância, passou
a ter Delegacia especializada sobre a Diversidade. Criou-se
também a Delegacia
da Diversidade on
line, permitindo que
vítimas de LGBTFobia registrem um BO
de qualquer local,
horário e sem a necessidade de deslocamento à polícia.
São Paulo não
aceita intolerância.
Criamos a Delegacia
da Mulher (DDM),
que hoje representa 40% de todas as
DDMs do país, bem
como a DDM on line.
Estamos implementando as salas da
mulher em 185 Delegacias, bem como o
fornecimento de tornozeleira eletrônica
para infratores de
violência doméstica.
Somos o primeiro
Estado a aderir o
programa Sinal Vermelho com o CNJ e
a AMB.
Seguindo a mesma diretriz da DDM,
criamos uma Delegacia especializada para combater a
LGBTFobia (DDD),
estimulando víti-

mas a procurarem
seus direitos, em um
local com policiais
especializados para
melhor atender a população LGBTQI+.
Essa medida diminuirá os casos de
subnotificação, elevados nesta espécie
delitiva e permitirá
que o Estado exerça
com maior eficiência
a defesa dos direitos
humanos.
Vivemos em um
mundo inclusivo
e plural, devemos
aceitar e respeitar
as diferenças, sem
preconceito ou discriminação e trabalhar para que todas, todos e todes,
tenham os mesmos
direitos e garantias.
Não podemos admitir que uma pessoa
seja discriminada,
investigada, presa e
até assassinada em
razão da sua raça,
origem, orientação
sexual ou religiosa.
É inaceitável que
uma pessoa com as
mesmas qualidades
e escolaridade de outra receba um salário
menor em razão de
seu gênero ou da sua
cor de pele. Levantamento realizado
pelo Insper aponta
que mulheres negras
com curso superior
têm salário médio
159% menor que o
salário de um homem branco, com
a mesma escolaridade.
O Estado de São
Paulo foi pioneiro na
criação de legislação
que passou a punir
a discriminação à
diversidade sexual,
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Bacias PCJ vão ganhar dois novos reservatórios que serão
construídos pelo Governo de São Paulo
Da Redação
O Governo de São Paulo apresentou na quinta-feira, dia 7 de outubro, o programa Água
é Vida com o objetivo
de reforçar a segurança
hídrica e beneficiar mais
de 2,1 milhões de pessoas
em todas as regiões do
Estado. Nas Bacias PCJ, o
Governo Estadual promete investir na construção
de dois reservatórios, que
vão somar investimentos
na monta de R$ 150 milhões.
O Programa será gerenciado pela Secretaria
de Infraestrutura e Meio
Ambiente e está dividido
em quatro eixos principais: “Águas Subterrâneas”, “Rios Vivos”,
“Barramentos” e “Cooperação Técnica com a
Secretaria de Agricultura
e Abastecimento”. No
total, O Estado vai investir R$ 400 milhões em
ações como perfuração de
poços profundos em 120
cidades e revitalização
de 3 mil quilômetros de
rios ao longo de 260 municípios.
“O Governo de São
Paulo soluciona problemas do presente e
planeja soluções para o
futuro em todas as áreas,

e o meio ambiente é uma
das principais”, afirmou
Doria na solenidade de
lançamento. “Temos que
proteger as bacias, águas
subterrâneas e os rios.
Aqui não há conflito entre
meio ambiente e agronegócio, estabelecemos
diálogo e construção de
propostas. O programa
‘Água é Vida’ é um exemplo disso”, reforçou o
Governador.
Localização dos novos
reservatórios ainda será
confirmada pelo Estado,
mas região já especula
sobre prováveis locais
Os investimentos nas
Bacias PCJ serão dentro
do eixo barragens do programa. Procurada, a Assessoria de Comunicação
do Estado e da Secretaria
de Infraestrutura e Meio
Ambiente (SIMA) não
confirmaram os locais em
que serão construídos os
dois novos reservatórios.
Porém, de acordo com
o presidente do Conselho
Fiscal do Consórcio PCJ
e vereador do município
de Rio Claro, Júlio Lopes,
que esteve presente à ocasião, revelou que uma
das barragens será levantada entre os municípios
de Rio Claro e Ipeúna, no
Rio Passa Cinco, e que
a informação foi con-

firmada pelo secretário
executivo da SIMA, Luiz
Ricardo Santoro.
“É preciso planejar
melhor o uso da água.
Ter uma reserva hídrica
é eficaz para que os municípios tenham fôlego
maior em longos períodos de seca. Não será
uma obra local, mas sim
regional. Quando discutimos abastecimento de
água é preciso levar em
conta o curso dos rios,
o que acontece numa
cidade reflete em outra próxima”, comentou
Lopes.
Outro município associado ao Consórcio PCJ
revelou a localização do
segundo reservatório,
previsto pelo programa
“Água é Vida”. A prefeitura de Indaiatuba
informou que o superintendente do Serviço
Autônomo de Água e Esgotos (Saae), Eng. Pedro
Claudio Salla, esteve no
Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo, durante o
evento de apresentação
do programa e confirmou que a cidade será
beneficiada pelo Estado
com a verba de R$ 70
milhões destinados para
construção da barragem
do Ribeirão Piraí, que
envolve os Municípios

que compõem o Consórcio Intermunicipal do
Ribeirão Piraí (Conirpi), que são Indaiatuba,
Salto, Itu e Cabreúva.
O reservatório do Piraí ainda vai necessitar
de um aporte de mais
R$ 15 milhões para a
conclusão dos processos de desapropriação
dos imóveis impactados
pelo empreendimento,
que será rateado entre
as cidades que compõem
o Conirpi. O custo total
da obra está estimado
em R$ 130 milhões e é
discutido há cerca de 20
anos.
Demais eixos de investimentos do Programa
Água é Vida
No eixo Águas Subterrâneas, o Estado vai investir R$ 141 milhões para
perfurar 138 poços tubulares em 120 municípios
que não são atendidos
pela Sabesp. Os locais
já foram mapeados pelo
Daee (Departamento de
Águas e Energia Elétrica)
e também vão receber
reservatórios de 200 mil
litros, com entregas previstas para o primeiro
semestre de 2022.
Já o Rios Vivos prevê
a revitalização de cerca
de 3 mil quilômetros de
cursos d´água no período

de um ano. A medida vai
reforçar o abastecimento
e ampliar melhorias na
fluidez de rios e córregos,
de forma a mitigar inundações.
O atendimento a 260
municípios deve começar
no próximo mês de
dezembro, sob investimentos de R$ 90 milhões. Esse eixo ainda
prevê repasses estaduais
de mais R$ 31 milhões
na preservação de 40
mananciais e projetos de
tratamento de esgoto.
Já a parceria entre as
Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente e
de Agricultura e Abastecimento prevê a elaboração
de uma resolução técnica
conjunta para simplificar
procedimentos do agronegócio e, simultaneamente, garantir proteção
hídrica e ambiental no
campo. “Não podemos
simplesmente ficar de
braços cruzados e esperar apenas emergências e
tomar medidas paliativas
e corretivas”, afirmou o
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
Marco Penido. “São Paulo está e estará preparado
para enfrentar eventos
extremos e para que possamos deixar às futuras
gerações um estado e um

país muito melhores, um
país sustentável.”
Apoio Texto: Assessoria de Comunicação da
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Assessoria de Imprensa
Prefeitura de Indaiatuba
e Assesssoria do vereador
de Rio Claro, Julinho
Lopes.
Sobre o Consórcio
PCJ:
O Consórcio PCJ, fundado em 1989, é uma
associação civil de direito
privado, composta por 40
municípios e 24 empresas associados, que atua
como uma agência de
fomento, planejamento
e sensibilização, com o
objetivo de recuperar e
preservar os mananciais,
além de discutir a implementação de políticas
públicas voltadas à gestão
da água. A entidade é
referência nacional e internacional na gestão de
recursos hídricos, sendo
membro de importantes
entidades internacionais,
como: O Conselho Munidial da Água, a Rede
Internacional de Organismos de Bacias (Riob),
a Rede Latino-Americana
de Organismos de Bacias
(Relob) e a Rede Brasil
(Rebob).

Educação SP expande o Programa de Ensino
Integral para 158 escolas estaduais na região de
Campinas
Da Redação
A partir de 2022, mais
158 escolas estaduais
da região de Campinas
farão parte do Programa
de Ensino Integral (PEI).
O anúncio da expansão
do programa para 952
unidades de todo estado
foi feito nesta sexta-feira
(08) pelo Governador João
Doria e pelo Secretário
Estadual da Educação,
Rossieli Soares, no Palácio
dos Bandeirantes.
O segundo processo
de adesão ao Programa
deste ano, conduzido pela
Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo
(Seduc-SP), validou 171
escolas que estão em 103
municípios, dos quais 31
vão ter as primeiras PEI.
Este grupo se soma as 781
unidades anunciadas no
último mês de julho. Atual-

mente, são 448 mil estudantes atendidos em 1077
escolas, de 308 cidades,
de todas as 91 Diretorias
de Ensino.
O governador Doria
destacou a importância
deste avanço na educação
e a oferta de um ensino de
cada vez mais qualidade.
“A meta que era dezembro já está sendo atingida
agora. São Paulo é o estado
com o maior número de escolas de tempo integral em
todo o Brasil. Alcançamos
2.029 escolas de tempo
integral, quase seis vezes
mais do que tínhamos
dois anos e meio atrás”,
afirmou.
Agora, a Seduc-SP passa a atender mais de 1 milhão de estudantes da educação básica*, conforme
explicação do Secretário
Rossieli.
“No último anúncio fal-

amos que em 2022 seriam
929 mil vagas em PEI.
Considerando essas 171
novas escolas, são mais 97
mil vagas. Nosso grande
esforço tem sido melhorar
as condições e a nossa
Educação em todos os
aspectos. Então, transformar as escolas em ensino integral tem sido uma
das missões”, diz Rossieli
Soares.
Com o avanço, a partir
do próximo ano letivo,
serão 261 escolas do PEI de
Anos Iniciais (1° ao 5°ano),
1563 de Anos Finais (6°
ao 9°ano) e 1570 de ensino médio (que representam 18%, 42,6% e 43% da
rede estadual, respectivamente).

aprendizagem e o desenvolvimento integral dos
estudantes, nas dimensões
intelectual, física, socioemocional e cultural, por
meio de um modelo pedagógico articulado a um
Modelo de Gestão.
São trabalhadas práticas pedagógicas, como
Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com
Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de
componentes curriculares
específicos, como Orientação de Estudos e Práticas
Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir
do seu Projeto de Vida.

unidades escolares. Eram
ofertadas 115 mil vagas.
Dentro do Plano Nacional de Educação (PNE), a
Meta 6 – Educação Integral – prevê em seu objetivo 2 que em 2024, no
mínimo, 25% dos alunos
da Educação Básica sejam
atendidos em jornadas
de mais de 7 horas. Com
as novas PEIs, São Paulo
atinge este objetivo, no
âmbito de sua rede estadual, já em 2022.

lares, 0,6.
– Das escolas estaduais de São Paulo, as 33
melhores colocadas no
ranking são PEIs.– 9 das
10 primeiras colocadas de
ensino fundamental são
PEIs.
95% de satisfação
Em agosto de 2020, a
Seduc-SP avaliou a percepção de 13 mil professores e 121 mil estudantes
da rede pública estadual
envolvidos no PEI:
– De 0 a 10, os profesIDEB e alcance
sores recomendariam 9,1
Os investimentos na as escolas em que atuam
jornada integral refletem aos colegas de profissão;
em melhores notas no
– De 0 a 10, os estuÍndice de Desenvolvimen- dantes recomendariam 8,5
to da Educação Básica as escolas em que atuam
Mais escolas
(IDEB) já no primeiro ano aos colegas;
O número de escolas do de implantação do pro– 95% dos professores
Modelo que potenciali- PEI irá aumentar em quase grama.
se sentem satisfeitos ou
za a formação integral
6 vezes em comparação a
– Escolas PEI cresce- muito satisfeitos em atuar
Criado em 2012, o PEI 2018, quando o programa ram 1,2 ponto no IDEB nas escolas.
potencializa a melhoria da estava presente em 364 2019, enquanto as regu-

Programa Dignidade Íntima do Governo de SP
completa 120 dias nesta semana
Da Redação
O programa Dignidade
Íntima, iniciativa do Governo de SP por meio da
Secretaria da Educação
(Seduc-SP), completa nesta semana a marca de 120
de dias desde a publicação
do Decreto que estabeleceu sua criação, em 18 de
junho.
Com o objetivo de combater a pobreza menstrual
e seu impacto na educação,
sobretudo na evasão escolar, o Programa Dignidade
íntima investiu mais de R$
30 milhões somente em
2021. Os produtos são disponibilizados em todas as
unidades escolares da rede
estadual para quaisquer

alunas que precisarem,
com destaque para aquelas
em situação de vulnerabilidade. O programa também
promove a formação dos
profissionais da escola e
estudantes, para garantir
acesso ao benefício.
A compra dos materiais é realizada através do
Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE-SP) e os
recursos, destinados anualmente, são repassados
conforme a quantidade
de estudantes elegíveis
em cada escola, exclusivo
para a finalidade do Dignidade Íntima. O programa
também tem como eixos a
formação sobre a temática
para todos na unidade, o
protagonismo dos jovens,

a distribuição de material
informativo e a construção
da rede de apoio na escola.
Nesses pouco mais de
três meses de existência,
o Dignidade Íntima mobilizou muitas comunidades
escolares, no interior e na
capital, engajando e orientando tanto a equipe
de profissionais das escolas como as próprias
estudantes, que, além de
serem beneficiadas com
os materiais disponibilizados, colaboram com a
divulgação do programa e
na abordagem do assunto
junto ao seu núcleo social
– principalmente dentro
do ambiente escolar.
“O recurso que é disponibilizado através do

programa Dignidade Íntima é exclusivo para a aquisição dos itens de higiene
menstrual das nossas estudantes. Não podemos,
no ano de 2021, aceitar que
meninas faltem à escola
porque estão menstruadas e não têm condições
econômicas para comprar absorvente”, comenta
Rossieli Soares, Secretário
Estadual da Educação de
SP.
A Organização das
Nações Unidas (ONU) estima que 1 entre 10 meninas no mundo sofrem com
o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No
Brasil, estima-se que esse
número seja 1 em 4. Em
2014, a ONU reconheceu o

direito à higiene menstrual como uma questão de
direito humano e à saúde
pública.

modelo presencial. Durante os encontros, a direção
da escola prepara kits com
absorvente que são entregues às estudantes. A escola
NA PRÁTICA
conta com mais de 400
Em Campinas, a EE alunas em idade menstrual
Álvaro Cotomacci vem – 12 a 18 anos.
realizando, ao longo dess“Acreditamos que é
es primeiros 120 dias de dando a oportunidade de
existência do programa, acesso à educação e à sala
uma série de palestras com de aula, de forma digna
abordagens sobre men- para todos àqueles que
struação e higiene íntima. têm direito, que vamos em
Por iniciativa das professo- frente na construção de
ras Denize Basseto e Aline uma sociedade mais justa
Correa, que ministram bi- e bem assistida pelo poder
ologia e ciências, a unidade público. A educação é funpreparou um material de damental, não há como
apoio para as palestras, enxergar de outra forma”,
que ocorre, hoje, de forma encerra o Secretário da
escalonada em virtude do Educação, Rossieli Soares.
revezamento de alunos no
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Parque Cidade das Crianças reabre no dia 12 de
outubro com programação especial
De Holambra
O Parque Cidade das
Crianças será reaberto
ao público na próxima
terça-feira, dia 12 de outubro, a partir das 9 horas.
A reabertura será marcada
por uma série de atrações
como show circense, apresentações de skate, malabares e show de mágica.
A diversão para as crianças estará garantida
com brincadeiras como
piscina de bolinhas, chute
a gol, pula-pula, mini-tourinho, boca de jacaré, elefante tobogã e camas

elásticas, além de pipoca,
algodão-doce e churros
à vontade. A entrada é
gratuita.
Construído com recursos da Secretaria de
Turismo do Governo do
Estado às margens da Rodovia SP-107, próximo ao
Moinho Povos Unidos, o
parque conta com lagoa,
pista de skate, academia ao
ar livre, pista com 1,5 km
para caminhada, restaurante, banheiros e atrativos
variados para crianças.
Inaugurado em dezembro
de 2020, o espaço permaneceu fechado em função do

agravamento da pandemia
de Covid-19.
Inicialmente a capacidade máxima do parque
será restringida a 70%, ou
seja, 1.400 pessoas. O uso
de máscara é obrigatório e
totens com álcool em gel
estarão disponíveis. Após
a reabertura, o parque
funcionará aos sábados,
domingos e feriados, das
9h às 17h, com entrada
franca.
“É com enorme satisfação que reabriremos as
portas do Parque Cidade
das Crianças a moradores e
visitantes. Um espaço con-

fortável e seguro para atividades de lazer, prática de
esportes e apresentações
artísticas. Com certeza se
tornará um dos principais
atrativos do município”,
afirmou o prefeito Fernando Capato.
Para a diretora municipal de Turismo e Cultura,
Alessandra Caratti, o local
será multifuncional: “além
de amplo, o ambiente do
parque é muito agradável,
propenso a atividades culturais e esportivas. Um
espaço muito versátil e diferenciado, ideal para uma
cidade como Holambra”.

Fim de semana prolongado tem atividades recreativas,
teatro, circo e museus abertos
De Itapira

peciais voltadas para o
público infantil.
Dando continuidade à
Nesta terça-feira, 12,
programação especial de Dia das Crianças, os muaniversário de 201 anos seus de História Natural
de Itapira e também em e Histórico e Pedagógicomemoração ao Dia das co estarão abertos para
Crianças, neste domingo, visitação das 10h00 às
10, e na terça-feira, 12, 16h00. Ambos estão situhaverá atividades es- ados no Parque Juca Mu-

lato.
Às 15h00 o auditório
da Escola Estadual “Dona
Elvira Santos de Oliveira”
abriga a peça teatral “A
história da fofoca na vida
da bruxa boboca”, da Cia
Galhofeiros, projeto da
Lei Aldir Blanc e que tem
entrada franca.
A história é da temida
bruxa Lucrécia, que vivia
em sua casa assombrada
junto com seus amiguinhos morcegos, sapos e ratos. Tudo ia bem até que
o corcunda Tukon veio
visitá-la e trouxe uma
notícia que começará
uma guerra entre ela e
Sibila, a sua irmã caçula. Tukon, percebendo
a confusão que causou,
entra em desespero e
sem saber como sair dessa enrascada. Quando
tudo parecia perdido, eis
que vem para salvá-lo
Seu Fado Padrinho que
propõe algumas ideias
absurdas.
Tukon aceita fazer o
que o Fado lhe disse e
para isso conta com a ajuda de seu fiel amigo, Fantasma. Juntos, tentam
resolver os problemas
que a fofoca de Tukon
causou e ao tentarem se
safar de toda confusão

acabam colocando no
meio da história o Príncipe Encantado que, sem
saber, será a salvação dos
dois. Os ingressos podem
ser retirados antecipadamente no local.
Já no período da noite,
às 19h00, o Parque Juca
Mulato recebe o espetáculo “Universo Circense”,
que reproduz a estrutura
dos espetáculos de circo
que povoaram o imaginário do Brasil por décadas. A montagem soma
diversas técnicas circenses (aéreos, malabares,
acrobacia e palhaço) e
prioriza apresentações
em praças públicas, teatros, escolas e locais de
fácil acesso, ajudando a
proporcionar a acessibilidade à população ao consumir cultura. A atração
também foi aprovada na
Lei Aldir Blanc e é gratuita.
No domingo, das
14h00 às 16h00 aconteceu a Oficina Recreativa
para Crianças no Parque
Juca Mulato com musicalização, brincadeiras
e contação de história.
A atração foi gratuita e
fez parte dos projetos
aprovados na Lei Aldir
Blanc.
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Recém-nascida é abandonada
no curral de uma fazenda em
Pedreira
Da Redação
Uma criança recém-nascida foi encontrada abandonada no curral de uma
fazenda em Pedreira.
A criança foi encontrada na manhã de
domingo, dia 10, por
um funcionário da fazenda, localizada no
bairro Moranquin, às
margens da Rodovia

João Beira (SP 095).
O funcionário encontrou a criança enrolada em uma manta,
dentro de uma cocheira quando foi colocar alimento para
o gado.
O funcionário acionou a Guarda Municipal que rapidamente
enviou uma equipe
até o local e resgatou a recém-nascida

que já apresentava
sinais de hipotermia. A equipe levou
a criança ao hospital local, mas ela foi
transferida para a
ala de pediatria do
Hospital Municipal
de Jaguariúna.
Segundo as informações, o estado de
saúde da criança é
bom, mas ela continua internada.

A ocorrência foi
apresentada na Delegacia de Polícia
de Jaguariúna que
investigará o caso.
O Conselho Tutelar
também foi notificado do caso e a Justiça
de Pedreira decidirá
o destino da criança.
Até o momento os
responsáveis pela recém-nascida não foram identificados.

Águas de Holambra comunica o Expediente do
Feriado de 12 de outubro
De Holambra
Em virtude do feriado de Nossa Senhora
Aparecida, a Águas de
Holambra informa que,
excepcionalmente, não
haverá expediente em
sua Loja de Atendimento
e Sede Administrativa

nas próximas segunda
(11) e terça-feira, 12 de
outubro. O atendimento
ao público será retomado
na quarta-feira (13), a
partir das 8h.
Nesse período, o trabalho de distribuição
de água potável, manutenção do sistema e

operação da Estação de
Tratamento de Água (Tulipas) será normal. Em
casos emergenciais, a
concessionária poderá
ser acionada 24 horas
pela Central de Atendimento através dos telefones: 0800 595 3333
(fixo - 24 horas), (19)

3512-3411 (ligações de
celular e demais localidades - segunda a sexta-feira, horário comercial), e pelo WhatsApp
(19) 97405-9200, de segunda a sábado, horário
comercial.
Para ter acesso a 2ª
via de contas, realizar pa-

gamentos via código de
barras e débito automático, verificar o histórico
de consumo, conferir o
cronograma das próximas leituras, esclarecer
dúvidas, acompanhar os
status das solicitações
em aberto e informar
a concessionária sobre

vazamentos/obstruções
de rede, entre outras
opções de serviços, o
usuário também pode
utilizar o Águas APP’,
um aplicativo de celular
disponível gratuitamente
pelos sistemas Android
e IOS.

Prefeitura e Ascorsi realizam limpeza nas margens
do Ribeirão da Penha
De Itapira

Rostirolla e Adolpho
Bellini Filho com a limEntre os dias 29 de peza da margem do rio
setembro e 1° de out- paralela às ruas Ari Wilubro, as equipes das sec- son Cremasco e Fenizio
retarias de Agricultura Marchini. A ação resule Meio Ambiente e de tou na retirada de um
Serviços Públicos e tam- caminhão de resíduos
bém integrantes da As- sólidos – aproximadacorsi uniram força num mente 1.100 kg – que
mutirão de limpeza das haviam sido dispostos
margens do Ribeirão da i r r e g u l a r m e n t e p e l a
Penha, principal corpo própria população. Os
d’água do município.
materiais que podiam
A ação foi coorde- ser reciclados foram
nada pelos secretários encaminhados para a
José Aparecido Perentel Ascorsi.

De acordo com o
biólogo Anderson Martelli, da SAMA, A iniciativa garante a disposição
adequada desses materiais e serve como
conscientização, visto
que muito do material
coletado favorecem o
acúmulo de água e a
proliferação do vetor
causador da dengue,
zika e a chikungunya,
além d e c au sarem a
poluição da água e do
solo.
A ação será estendida

para outros pontos da
cidade, mas a Prefeitura
reforça o apelo à população para que faça o
descarte correto de lixo
e recicláveis, seguindo o
cronograma de retirada
de lixo doméstico, recicláveis e entulhos vegetais que está disponível
nos links https://itapira.sp.gov.br/pagina/
coleta-de-lixo-e-reciclaveis/139 e https://
itapira.sp.gov.br/pagina/retirada-de-entulhos-vegetais/140.

Saean adquire laboratório móvel e passa a ter duas
frentes de monitoramento de água
De Artur Nogueira
O Serviço de Água e
Esgoto de Artur Nogueira
(Saean) agora conta com
um laboratório móvel
para análises da água
fornecida à população
nogueirense. O serviço
gratuito é certificado pela
Vigilância Sanitária e garantirá rapidez no atendimento de reclamações
relacionadas à qualidade
do recurso hídrico.
De acordo com a autarquia, o laboratório
será instalado em pon-

tos diferentes e realizará
coletas diariamente no
município. A superintendente do Saean, Gabriela Montoya, destaca
que, além de analisar a
potabilidade da água, o
laboratório móvel permite que o controle da
qualidade seja rigoroso e
transparente. Além disso,
os testes serão realizados
de forma instantânea.
“Ao coletarmos uma
amostra da água que sai
da torneira, já verificaremos como está a qualidade. Esse procedimento

Prefeitura de Jaguariúna firma
parceria com o Rotary Club
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Econômico e Social,
firmou uma parceria
com o Rotary Club de
Jaguariúna para diversas ações sociais e
utilização do uso do
auditório do PAT (Posto de Atendimento ao

Trabalhador) para reuniões realizadas pela
entidade sem fins lucrativos.
Segundo o secretário
de Desenvolvimento
Econômico e Social
de Jaguariúna, Lúcio
Tomasiello, a parceria
se dará em ações promovidas pelo Rotary,
como campanhas de
vacinação, plantio de
árvores e assistência

social, entre outras,
além da cessão, pela
Prefeitura, do auditório
do PAT para as reuniões
semanais da entidade.
“O Rotary Club é
muito bom para a sociedade. Todas as ações
que eles fizerem, nós
vamos dar apoio, contribuindo com ideias
e soluções”, disse o
secretário.
“O Rotary Club, en-

tidade fundada há 116
anos e presente em
todos os continentes e
em Jaguariúna há 26
anos, é um clube de
serviços, sem qualquer
fim lucrativo, que objetiva atender a comunidade onde está inserido
através de nossos pilares”, explica o diretor do Rotary Club de
Jaguariúna, Fernando
Azevedo.

trará ainda mais transparência para o consumidor, que consegue ver
na hora os resultados”,
explicou Gabriela.
DUAS FRENTES DE
MONITORAMENTO
A autarquia ainda garante que, durante as
análises, será verificado
todos os parâmetros que
a legislação exige, como
pH, Turbidez, Alumínio,
Manganês, Coliformes
Totais, Escherichia Coli,
Cloro, Cor, Flúor, Ferro, e
Bactérias Heterotróficas.

A chefe de laboratório,
Jaqueline Balazini, explica que antes a verificação
desses parâmetros ocorria apenas no laboratório
e, com a aquisição do laboratório móvel, o Saean
passa a ter duas frentes
de monitoramento.
“O laboratório provará
que toda a água que chega às torneiras passa por
um rigoroso processo de
tratamento, e é enviada
às residências com altíssima qualidade”, finalizou Jaqueline.
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Saúde investe 25,72% no 2º quadrimestre de 2021
plenário da Câmara Municipal de Mogi Guaçu,
a partir das 14h00, sem
presença de público por
conta da pandemia da
Covid-19, mas teve transmissão ao vivo pelo site
da Prefeitura.
De acordo com a Lei,
a União deve investir
na saúde o valor do
ano anterior somado
da variação nominal do
De Mogi Guaçu
8 de outubro, Audiên- Produto Interno Bruto
cia Pública referente à (PIB). Os investimentos
A Secretaria Munici- prestação de contas do dos Estados e do Distrito
pal de Saúde realizou na 2º quadrimestre de 2021. Federal deverão correúltima sexta-feira, dia O encontro aconteceu no sponder a 12% de sua

receita. No caso dos Municípios, o percentual é
de 15%. E Mogi Guaçu investiu 25,72%, o equivalente a R$ 64.50.250,59.
Os dados foram explicados pela administradora de unidade de saúde,
Larissa Elaine Zambele
Braga, acompanhada do
secretário municipal de
Saúde, Gildo Martinho
de Araújo. Somente recursos próprios e vinculados foram investidos
R$ 98.173.034,42. Ou
seja, o município investiu mais de R$ 26 mil-

hões a mais em saúde no
2º quadrimestre.
Durante audiência
pública, também foram
mostrados os números
de atendimentos realizados em toda a rede
pública de saúde, sendo
a atenção básica com
50.034 atendimentos. Os
gastos com a pandemia
da Covid-19 também
foram divulgados e eles
podem ser conferidos
no portal do Governo em
transparência.
“Estamos tendo um
ano atípico e tivemos

várias receitas para o
trabalho de combate a
Covid-19, mas tivemos
também muitas despesas. Tivemos êxito nesse
trabalho e foi um trabalho de excelência. Estamos investindo sempre
além do exigido com o
objetivo de amparar o
munícipe”, ressaltou o
secretário de Saúde.
Os vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde, e Judite
de Oliveira acompanharam a audiência pública.

Padroeira do Brasil: Confira o que abre e o que fecha
no feriado
De Mogi Guaçu
Em razão do feriado
nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, no dia 12 de outubro, não haverá expediente na Prefeitura e nas
autarquias municipais
na segunda-feira, 11 de
outubro, e na terça-feira,
12. O atendimento ao público volta ao normal na
quarta-feira, dia 13, a par-

tir das 8h. Confira como
funcionarão os serviços
públicos nos diferentes
setores da Administração
Municipal:
Saúde: urgências e
emergências serão atendidas no PPA (Posto de
Pronto Atendimento) do
Jardim Novo II, e na UPA
do Jardim Santa Marta.
Casos moderados e graves
de Covid-19 serão assistidos pelo pronto-socorro

do Hospital Municipal Dr.
Tabajara Ramos.
Serviços Municipais:
os cemitérios permanecerão abertos das 6h às
18h, com plantonistas
para atendimento administrativo. A coleta de lixo
terá atividade normal.
Feiras livres funcionam
normalmente.
SAMAE e Defesa Civil:
equipes de plantão serão
mantidas para atendi-

mento de emergências.
No SAMAE pelo telefone
0800-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.
Esporte e Lazer: os
centros esportivos permanecerão abertos normalmente no sábado e
domingo, dias 9 e 10 de
outubro. Na segunda-feira, 11 de outubro, todos
os centros esportivos
permanecerão fechados.
Já na terça-feira, 12 de

outubro, estarão abertos
somente os centros esportivos Antônio Campano, Jardim Bela Vista; Presidente Juscelino
Kubistchek de Oliveira
(Ceresc), Vila São Carlos;
Valdemar Ferrari, Santa
Terezinha II e Amaury
Caveanha, no Distrito de
Martinho Prado Júnior
com horário de funcionamento das 13h às 17h.
Poupatempo: aberto

na segunda-feira, dia 11,
das 9h às 17h somente
para atendimento de RG
e com horário já agendado. No mesmo dia,
não haverá atendimento
ao público para serviços
do DETRAN e demais
órgãos. Na terça-feira, 12
de outubro, fechado. O
Poupatempo disponibiliza informações pelo
site www.poupatempo.
sp.gov.br.

Idosos e pessoas com deficiência terão atendimento
domiciliar gratuito
De Mogi Mirim
A Secretaria de Assistência Social abriu
Chamamento Público
para a implantação do
serviço de proteção social
básica para idosos e pessoas com deficiência. A
intenção é que a Prefeitura
possa contar com uma
equipe multidisciplinar
- por meio de Termo de
Colaboração - para atendimento em domicílio
desses grupos vulneráveis,
ampliando assim, a oferta
de serviços e acompanhamento das famílias.
O anúncio oficial da
abertura do Chamamento
Público ocorreu na man-

hã de quinta-feira (7),
no Gabinete, com a presença do Prefeito Paulo
de Oliveira e Silva, da
secretária de Assistência
Social, Cristina Puls, dos
vereadores Dirceu Paulino e Luzia Cristina, de
representantes dos fundos
municipais e da equipe da
Assistência.
“Nós acreditamos que o
acolhimento institucional
de idosos dependentes e/
ou acamados e de pessoas
com deficiência deve ocorrer apenas em situações
excepcionais. Ou seja,
a família deve cumprir
a sua função protetiva
tendo o auxílio de uma
equipe multidisciplinar

que garanta os direitos dos
grupos vulneráveis dentro
do seu território”, explicou
a secretária Cristina Puls.
O Chamamento Público prevê a contratação de
uma equipe multidisciplinar composta por Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Psicólogo
e Educadores Sociais para
atendimento em domicílio
a 120 famílias que tenham
idosos e pessoas com deficiência em situação de
vulnerabilidade. O serviço
terá um custo de R$ 282
mil por ano.
“De 2017 a 2020 já
tivemos este serviço no
Município e os resultados foram muito posi-

tivos. Com a equipe
acompanhando os casos
em domicílio, evita-se
situações de violência,
violação de direitos e isolamento”, ressaltou Cristina.
“Ampliar a rede de
proteção social em Mogi
Mirim é um compromisso
dessa gestão. Acreditamos
que garantir os direitos
das famílias vulneráveis
é mais importante do que
construir pontes ou asfaltar toda a cidade. Por
isso, nossa prioridade
é cuidar da população,
dando o acompanhamento necessário para a
superação das vulnerabilidades”, comentou o

prefeito Paulo de Oliveira
e Silva.
As entidades e/ou empresas interessadas em
prestar o serviço devem
apresentar suas propostas
à Prefeitura até o dia 3 de
dezembro. A Assistência

Social deverá avaliar cada
uma das propostas ainda
este ano para que, em
janeiro de 2022, o serviço
de proteção social básica
já esteja contratado para
início imediato dos atendimentos domiciliares.

Saúde realiza busca ativa de faltosos da 2ª dose
convocando para o Dia D de vacinação
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Saúde promove
no dia 16 de outubro,
um sábado, o Dia D de
vacinação para faltosos
que não compareceram
nas datas agendadas
para receber a segunda dose do imunizante
contra a Covid-19. No
município, 2.375 pes-

soas encontram-se nesta
situação: estão aptas a
tomar a complemento,
mas não foram até as
unidades de saúde no
período marcado. Assim, equipes da pasta
já estão trabalhando na
busca ativa e na convocação destas pessoas
com vacinação atrasada
para que participem da
ação, que acontecerá das

8h às 16h.
O Dia D para os faltosos ocorrerá em seis
unidades de saúde:
USF Zaniboni II, USF
Fantinato, UBS Ipê II,
UBS Zona Norte, USF
Hermínio Bueno e UBS
Guaçu Mirim. A Secretaria recomenda o agendamento para agilizar o
atendimento e, principalmente, evitar aglom-

erações. Para tanto, basta entrar em contato pelo
telefone (19) 3851-7272
ou procurar uma das
unidades acima.
A enfermeira Luciana Leinatti destaca que
as pessoas que só receberam uma dose não
completaram o esquema
vacinal, estando sujeitas
a infecções. “É preciso ter
em mente que a segunda

dose aumenta a proteção
contra a Covid-19, sendo
fundamental completar seu ciclo vacinal. É
somente com as duas
doses da vacina contra
a Covid-19 que atingiremos a proteção máxima
possível”, explica.
Segundo dados da
pasta, até o momento,
39.448 pessoas aguardam para receber a se-

gunda dose em Mogi
Guaçu. No total, 202.548
doses já foram aplicadas no município desde
o início da campanha,
no final de janeiro. São
117.406 imunizados com
a primeira dose, 80.375
pessoas com as duas,
3.964 com o imunizante
de dose única e 803 com
doses adicionais.

Confira o que abre e fecha no feriado do Dia da
Padroeira do Brasil
De Mogi Mirim

Conselho Tutelar – esquema de plantão
Dia 09/10 - sábado
Central de Síndromes
SAAE – esquema de Gripais – normal
plantão
Banheiros Públicos –
Guarda Municipal / Rua Marciliano (fechado)
Bombeiro Municipal – es- - Espaço Cidadão (8h30 às
quema de plantão
13h00)
UPA (Unidade de Pronto
Dia 10/10 - domingo
Atendimento) Zona Leste –
SAAE – esquema de
funcionamento 24 horas
plantão
Coleta de lixo – normal
Guarda Municipal /
Feira Livre Espaço Ci- Bombeiro Municipal – esdadão– normal
quema de plantão

UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Zona Leste –
funcionamento 24 horas
Coleta de lixo – não tem
Feiras do Produtor - Rua
Coronel Guedes (Centro),
Rua Cuba (Vila Dias) e Rua
José Mathias (Tucura) –
normais
Conselho Tutelar – esquema de plantão
Central de Síndromes
Gripais – normal
Dia 11/10 - segun-

da-feira
Prefeitura Municipal –
fechada (ponto facultativo)
Câmara Municipal –
fechada (ponto facultativo)
SAAE – esquema de
plantão
Guarda Municipal /
Bombeiro Municipal – esquema de plantão
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Zona Leste –
funcionamento 24 horas
Coleta de lixo – normal

Feira do Produtor – não
tem
Conselho Tutelar – esquema de plantão
Central de Síndromes
Gripais – normal
Banheiros Públicos –
Rua Marciliano e Espaço
Cidadão (8h30 às 18h00)

Guarda Municipal /
Bombeiro Municipal – esquema de plantão
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Zona Leste –
funcionamento 24 horas
Coleta de lixo – normal
Feira do Produtor – Vila
Bianchi - normal
Conselho Tutelar – esDia 12/10- terça-feira quema de plantão
((Feriado Nacional)
Central de Síndromes
SAAE – esquema de Gripais – normal
plantão
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Buriti Shopping Mogi Guaçu tem programação
especial com Ocktober Family

estão garantidos no feriado prolongado do Dia
Diversão, alegria e at- das Crianças no Buriti
rações para toda a família Shopping Mogi Guaçu. A
De Mogi Guaçu

Editais

programação do Ocktober
Family, que começou no
sábado (9) e se estende até
terça-feira (12), deve atrair

cerca de 15 mil pessoas por
dia ao centro de compras
e lazer.
Personagens e oficinas
criativas, shows infantis,
foods truck de gostosuras,
feira de adoção de bichos de
estimação, oficina de slime,
exposição de carros antigos
e um encontro com mais de
250 motociclistas de diversos motoclubes da região
vão agitar os quatro dias.
Os shows infantis acontecerão diariamente na
entrada principal do shopping, que dá acesso à Praça
de Eventos. Na segunda-feira (11), a animação ficou por
conta da Turma Canina.

Já na terça (12), o Príncipe
das Arábias e sua Turma
vão tomar conta do palco.
Todas as apresentações
serão das 16h às 16h30,
com sessão de fotos com
os personagens a partir das
17h. “Neste ano, o shopping
aposta numa programação
voltada para toda família.
Shows infantis para atrair
a atenção das crianças e
exposições para que os pais
também possam aproveitar
o feriado nas atividades durante a Ocktober Family”,
disse a gerente de marketing, Bruna Marcon.
A praça de alimentação
montada a céu aberto

contará com foodtrucks
servindo churros, cachorros-quentes, pastéis e
lanches artesanais, e muitas
outras opções. Para fechar a
programação do Ocktober
Family na terça-feira (12),
o shopping preparou uma
oficina gratuita de slime,
das 12h às 20h.
PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (11)
- Show musical com
Turma Canina, às 16h
Terça-feira (12)
- Oficina de Slime, das
12h às 20h
- Show musical com
Príncipe das Arábias, às 16h

Produtores rurais de
Pedreira são convidados
a participar de palestra
sobre “Custeio
Emergencial - FEAP”

De Pedreira
A Secretaria Municipal
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Pedreira convida
os Produtores Rurais do
Município a participarem
no dia 20 de outubro, das
14h às 17h, da palestra

com orientações sobre
o “Custeio Emergencial
FEAP”, que acontecerá
nas dependências do Tiro
de Guerra 02-093 “José
Alberto de Camargo”, localizado na Travessa Amor
Perfeito, nº 06, Jardim
São Nilo.
O Fundo de Expansão

do Agronegócio Paulista
(FEAP), é uma linha de
financiamento do Governo
do Estado de São Paulo,
com as seguintes características: Até R$ 80 mil
para produtores rurais e
R$ 1,5 milhão para associações e cooperativas;
Taxa de juros de 1% aa;
24 meses de carência e 48
meses para pagar.
O crédito é destinado a
todos os Produtores afetados pela Pandemia da
COVID-19 (dificuldades
de comercialização), ou intempéries como os últimos
períodos de seca ou geada.
Na oportunidade serão
cadastrados os proprietários e produtores que tiverem interesse em desenvolver em sua propriedade
o Programa de Recuperação de Nascentes, visando produção e conservação das águas.
Link do Programa:
https://www.cdrs.sp.gov.
br/portal/projetos-e-programas/custeio-emergencial-agrosp

informa sobre a proximidade da data da consulta
ou exame, o horário, a
especialidade médica e
os telefones para os quais
a pessoa deve ligar, caso
não possa comparecer
(99100-0014 ou 994937695).
“Essa é mais uma facilidade que disponibilizamos para os nossos
moradores. A informação
via SMS dará mais agilidade na comunicação das

consultas e exames, além
de contribuir para reduzir as ausências”, disse
a secretária de Saúde de
Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.
A Prefeitura também
mantém o serviço de
agendamento de consultas e exames nos postos
de saúde por meio do aplicativo CCC Jaguariúna,
disponível gratuitamente
nas lojas de aplicativos de
celulares.

Saúde de Jaguariúna
passa a informar sobre
consultas e exames por
SMS

De Jaguariúna

A população de Jaguariúna passa a contar
com mais uma facilidade
na área da saúde. A partir
desta quinta-feira, dia 7
de outubro, a Secretaria
Municipal de Saúde de
Jaguariúna, por meio da
Asamas (Associação Santa Maria de Saúde), irá
informar sobre consultas e exames agendados
pelo Hospital Municipal
Walter Ferrari via SMS,
serviço de mensagens disponível em celulares.
Segundo a secretaria, a
ação visa reduzir o número de ausências e melhorar o aproveitamento
das consultas marcadas.
Na mensagem enviada
ao paciente, a Secretaria
de Saúde de Jaguariúna
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Artur Nogueira inicia campanha contra mais de
20 tipos de doença; veja quais são
das 8h30 as 14h30; PSF
Jardim do Lago, das 8h
as 11h, das 12h30 as 15h;
e no USF Sacilotto, das
9h15 as 15h.

A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
secretaria de Saúde, iniciou a Campanha Estadual de Multivacinação
em seis Postos de Saúde
Familiar (PSF) do município. Até o dia 29 de
outubro, serão oferecidos 16 tipos de vacinas
que protegem contra
cerca de 20 doenças. A
ação é voltada para crianças de todas as faixas
etárias e adolescentes de
até 15 anos de idade.
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.
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.
Em Artur Nogueira,
a campanha ocorre no
PSF São Vicente, das 9h
as 15h; PSF Jardim Blumenau, das 7h as 13h;
PSF Coração Criança,
das 8h as 11h, das 13h as
16h; PSF Bom Jardim,

Confira as vacinas e
doenças preveníveis com
imunização durante a
campanha:
VACINA DTP E PENTAVALENTE
Difteria: doença
respiratória aguda causada pela toxina de uma
bactéria que se localiza
na garganta.
Tétano: doença aguda
do sistema nervoso causada por uma bactéria,
adquirida através da contaminação de ferimentos
(mesmo pequenos) com
os esporos da bactéria
que são encontrados no
ambiente.
Coqueluche: doença
infecciosa aguda causada por uma bactéria
de rápida proliferação.
Ao penetrar no organismo, essa bactéria lesa
os tecidos da mucosa do
aparelho respiratório.
VACINA BCG
Tuberculose: causada
por uma bactéria que
pode se manifestar de
forma disseminada (tuberculose miliar) ou na
forma de uma infecção
respiratória (tuberculose

pulmonar). A Tuberculose é especialmente
perigosa nos primeiros
meses de vida do bebê.
VACINA CONTRA
POLIO – oral (VOP) ou
injetável (VIP)
Poliomielite: É uma
doença causada por um
enterovírus que envolve
o trato gastrintestinal e
o sistema nervoso.
VACINA TRÍPLICE
VIRAL E SCRV
Sarampo: doença
de transmissão respiratória, caracteriza-se
por febre alta, tosse seca,
coriza, vermelhidão e
lacrimejamento ocular
e erupção cutânea (de
evolução da cabeça para
o restante do corpo)
que duram aproximadamente uma semana.
É particularmente grave
em crianças menores de
5 anos, podendo ocorrer
diarreia, otite, pneumonia, encefalite, convulsões e morte.
Caxumba: doença
que causa febre, dorde-cabeça, dor muscular e edema (inchaço)
da glândula parótida e
dos gânglios linfáticos
sub-mandibulares.
Rubéola: Caracteriza-se por febre, erupção
cutânea e aumento dos
gânglios do corpo duran-

do de 2 a 3 dias.
VACINA CONTRA
HEPATITE A
Hepatite A: é o tipo
mais frequente de hepatite no Brasil. É causada
por um vírus que afeta o
fígado, produzindo sua
inflamação e prejudicando o seu funcionamento.
VACINA CONTRA
HEPATITE B
Hepatite B: doença
grave causada pelo vírus
da Hepatite B, que ataca
o fígado e pode se manifestar de forma aguda ou
crônica.
VACINA CONTRA
VARICELA E SCRV
Varicela: conhecida
como catapora, caracteriza-se por uma erupção
cutânea pápulo-vesicular associada à grande
coceira, normalmente
em tronco e face.
VACINA CONTRA
FEBRE AMARELA
Febre Amarela:
doença febril que pode
causar um funcionamento inadequado de órgãos
vitais como fígado e rins.
Em São Paulo, o tipo
circulante é o silvestre,
transmitida pelos mosquitos Haemagogus e
Sabethes.
VACINA CONTRA
HPV
HPV: infecção que

causa verrugas em diversas partes do corpo, pode
causar câncer de colo de
útero em mulheres e verrugas nos órgãos genitais
de homens. O principal
meio de transmissão do
HPV é através de contato sexual com pessoas
infectadas.
VACINA CONTRA
ROTAVÍRUS HUMANO
G1P1
Rotavírus: gastroenterite que provoca
diarreia e vômito, causada pela infecção por
Rotavírus.
MENINGO C
Doença Meningocócica: uma infecção causada por uma bactéria
que pode causar meningite (infecção do cérebro
e da medula espinhal) e
septicemia (infecção da
corrente sanguínea).
MENINGO ACWY
Meningite tipos A, C,
W e Y: Inflamação das
membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas
incluem dor de cabeça,
febre e torcicolo.
PNEUMO
10
VALENTE
Pneumonia: infecção
que se instala nos pulmões, órgãos duplos localizados um de cada
lado da caixa torácica.

Confira o que abre e fecha neste feriado em
Jaguariúna
De Jaguariúna
Devido ao feriado de
Nossa Senhora Aparecida, as repartições públicas estarão fechadas na
segunda-feira (ponto
facultativo), dia 11, e na
terça-feira, voltando a
funcionar normalmente
na quarta-feira, dia 13,
às 8h. Os atendimentos
feitos pelos serviços
essenciais da Prefeitura
de Jaguariúna funcionarão em esquema de
plantão.
Defesa Civil e
Bombeiros - Atendi-

mento 24h, com chamadas pelo telefone 199,
(19) 3867- 4229 e 38671339.
Centro de Operações
e Inteligência (COI) Funcionará 24h pelo
telefone 153.
Polícia Municipal Estará de plantão 24h
durante o feriado. Os
atendimentos serão
feitos pelos telefones
153 e (19) 3837-3936.
Polícia Militar –
Permanecerá 24h de
plantão nesta segunda e
terça-feira, dias 11 e 12.
Os atendimentos serão

feitos pelo telefone 190
ou (19) 3867-1190.
Serviço de Coleta Seletiva – Neste feriado
a coleta será realizada
normalmente na se gunda-feira, dia 11. Na
terça-feira, dia 12, não
haverá serviço de coleta
seletiva.
Serviço de Água e
Esgoto - A equipe de
manutenção de rede de
água e esgoto permanecerá de plantão 24h.
Chamadas pelo telefone
153.
PAT – O atendimento
estará suspenso na se-

gunda e terça-feira, dias
11 e 12. Na quarta-feira,
dia 13, o atendimento
por agendamento retorna normalmente.
Unidades de Saúde As Unidades Básicas de
Saúde (UBS`s) não estarão abertas durante o
feriado desta terça-feira, dia 12. Já a Unidade
de Campanha, UPA,
Serviço de Ambulância
e o hospital municipal
Walter Ferrari (maternidade, internações e
cirurgias de urgência)
seguem funcionando
normalmente 24h por

dia.
Vacinação – A Campanha vacinação contra
a covid-19 será suspensa na segunda e
terça-feira, dias 11 e 12,
voltando a acontecer
normalmente na quarta-feira, dia 13.
Procon – O atendimento estará suspenso
segunda e terça-feira,
dias 11 e 12. A população pode enviar suas
demandas pelo www.
prococon.sp.gov.br ou
pelo e-mail: procon@
jaguariuna.sp.gov.br.
Pescaria – Será sus-

pensa no Parque dos
Lagos na segunda-feira,
dia 11. A atividade volta
a acontecer semanalmente na segunda-feira, dia 18.
FEART – Será realizada no sábado,
domingo, segunda e
terça-feira, dias 11, 12,
das 9h às 15h.
Maria Fumaça – No
sábado, domingo, segunda-feira e no feriado
de 12 de setembro, a
Maria Fumaça partirá
de Jaguariúna às 12h30.

Ecopontos e terrenos particulares continuam sendo
utilizados para descarte irregular de resíduos
De Holambra

tura passará a notificar
os proprietários dessas
Holambra possui 36 áreas, para que proviecopontos, destinados a denciem calçamento e
receber exclusivamente cercamento, conforme
restos de poda e jardina- exigido pelo Código de
gem. Entretanto, o des- Posturas do município.
carte irregular de resídu“Infelizmente alguos, como lixo doméstico mas pessoas realizam
e restos de construção, o descarte em ecoponcontinua acontecendo tos, destinados apenas a
nas caçambas e no entor- resíduos verdes, e tamno dos ecopontos. Ter- bém em terrenos particurenos particulares tam- lares. A ação de notificar
bém são alvo do descarte os proprietários para que
irregular. E para tentar cerquem visa dificultar
coibir o acúmulo de lixo o despejo de detritos
nesses locais o setor de nessas áreas”, afirmou
fiscalização da Prefei- o supervisor do Depar-

tamento Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Leandro Anselmo.
O supervidor lembra que,
de acordo com o Artigo
67 da Lei Complementar
n° 170/2005, que institui
o Código de Meio Ambiente, em caso de flagrante, o descarte irregular é
passível de multa.
O diretor do Departamento Municipal de
Serviços Públicos, José
Marcos de Souza, lembra
que, além dos ecopontos,
Holambra possui diversos serviços voltados à
limpeza pública, como

a coleta diária de lixo
doméstico, coleta seletiva
e Operação Cata-Bagulho, que recolhe móveis
velhos e restos de poda.
“Trabalhamos em várias
vertentes para manter o
município limpo e organizado. É preciso haver
uma conscientização de
que a cidade pertence
a todos e o descarte irregular de resíduos gera
riscos à saúde, pois favorece a proliferação de
roedores e insetos que
podem ser vetores de
doenças”, concluiu.

Dose Adicional contra a COVID-19 passa a ser
aplicada em cuidadores, veterinários, educadores
físicos e assistentes sociais em Pedreira
De Pedreira

Dose Adicional da vacina
contra a COVID-19 em
A Secretaria Munici- profissionais que atuam
pal de Saúde da Prefeitu- como cuidadores de idosos
ra de Pedreira iniciou na e pessoas acamadas, veterúltima sexta-feira, 8 de inários, educadores físicos
outubro, a aplicação da e assistentes sociais.

A Dose Adicional vem
sendo disponibilizada aos
profissionais que tomaram
a segunda dose da vacina
há pelo menos seis meses,
sendo obrigatório a apresentação do Cartão de

Vacinação e Comprovante
da Classe que atua. “Os
profissionais devem procurar pelos postos de saúde
da Vila Canesso, Águas de
Março ou Central Municipal de Saúde, de segunda a

sexta-feira, das 16h às 19h,
aos sábados, das 8h às 16h,
acontece o Drive Thru, nas
dependências do Estádio
Municipal Wanderlei José
Vicentini, localizado na
Rua Miguel Sarkis, Parque

Industrial, ou Central
Municipal de Saúde, que
atende as pessoas que não
possuem veículos”, ressalta
a secretária municipal de
Saúde, Ana Lúcia Nieri
Goulart.
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ACOMPANHE
SEMANALMENTE ESTÁ
PÁGINA DE ENTRETENIMENTO
DO MUNDO DOS FAMOSOS
NOS JORNAIS DO GRUPO O
REGIONAL
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