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Mogi Guaçu inaugura Farmácia de Todos com
início de atendimento a partir desta segunda
Foi inaugurada neste sábado, dia 16 de outubro, a
Farmácia de Todos, unidade
que atuará como banco de
medicamentos instituído por
meio da Lei Municipal nº
5.476/2021 e implementado
através de parceria entre a
Prefeitura, a Câmara Municipal, a Faculdade Municipal
Professor Franco Montoro
e as Faculdades Integradas
Maria Imaculada (FIMI). Uma
solenidade foi realizada nas
dependências das FIMI, onde
a farmácia está instalada e começa a atender a população a
partir desta segunda-feira (18).
O prefeito Rodrigo Falsetti,
o vice-prefeito major Marcos
Luís Tuckumantel, os vereadores Natalino Tony Silva, autor
da lei que instituiu o Banco
de Medicamentos, Adriano
Luciano Rodrigues e Judite de
Oliveira estiveram presentes,
além de autoridades de municípios da região, secretários
municipais e representantes
das faculdades.
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Retorno obrigatório: entenda as regras
nas escolas de educação básica do
Estado de São Paulo
A partir desta segunda-feira (18), a Educação do estado
de São Paulo dá mais um passo para a retomada da normalidade. As aulas presenciais,
que já retornaram depois das
férias em agosto, agora passam a ser obrigatórias para
os estudantes da rede estadual, particular e municipais
(que não possuem conselhos

próprios). O momento foi
escolhido pela Secretaria da
Educação do Estado de São
Paulo (Seduc-SP) após avaliação e acompanhamento do
período em que não houve
obrigatoriedade da presença
de alunos e com autorização do Comitê Científico do
Governo de São Paulo. Nas
próximas duas semanas, as

escolas poderão receber 100%
de seus estudantes, desde
que seja respeitado o distanciamento de 1 metro entre os
estudantes. Caso as unidades
não possuam a capacidade
para atender este requisito
deverão organizar o sistema
de revezamento, de acordo
com o planejamento de cada
unidade escolar.
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Evento sobre
cultura
afro-brasileira
e atividades
do Mês da
Educação
movimentam
rede municipal
de Holambra

Mogi Guaçu
atinge
marca de
mais de 200
mil doses
aplicadas
contra a
Covid-19

Itapira
adquire
equipamento
para GCM
que reduzirá
custos com
recargas de
munição

O Teatro Municipal de
Holambra recebeu nesta
quinta-feira, dia 14 de outubro, o evento “Africanidades”, abordando a história
e cultura afro-brasileira e
africana. O prefeito Fernando Capato e o vice-prefeito
Miguel Esperança estiveram presentes e puderam
acompanhar o encontro, que
contou com a participação
de cerca de 200 educadores,
entre professores, coordenadores e diretores

A campanha de vacinação
contra a Covid-19 segue a todo
vapor em Mogi Guaçu e bons
números são atingidos. Mais
de 206 mil doses da vacina
foram aplicadas desde o início
da campanha. São 117.506
pessoas contempladas com
pelo menos uma dose e outras
3.964 com dose única. 87.635
são consideradas imunizadas,
ou seja, que receberam duas
doses ou antígeno de dose
única. Outras 1.524 doses de
reforço foram aplicadas.

A Prefeitura adquiriu para
a Guarda Civil Municipal
uma prensa de recarga de
munições. O equipamento
reduzirá em aproximadamente 70% o custo com
munições da corporação,
especialmente nos treinamentos anuais das equipes.
A máquina foi apresentada
ao Vice-Prefeito Mário da
Fonseca pelo Secretário de
Defesa Social Coronel Almeida e pelo Comandante da
GCM Mirovaldo Farabello.
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Investimentos
são propostos
para o
Aeroporto
Municipal de
Mogi Mirim
O plano de governo, voltado
à retomada de investimentos
no município, prevê o programa de desenvolvimento do Aeroporto Municipal de Mogi Mirim, em virtude da localização
estratégica da cidade na região.
O Aeroporto irá consolidar a
geração de emprego e renda,
além de ampliar a capacidade
arrecadação municipal
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Programa “Bolsa
Empreendedor”
está com vagas
abertas em
Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna
está com vagas abertas para o
programa “Bolsa Empreendedor”.
O “Bolsa Empreendedor”
é dividido em três pilares, ele
oferece curso de qualificação
empreendedora com duração
de 20 horas, formalização do
Microempreendedor Individual (MEI) e bolsa-auxílio de
R$1.000 (mil reais), dividido
em duas parcelas de R$500
(quinhentos reais).
Página 6.

Inscrições para concurso literário
começam a partir desta segundafeira em Artur Nogueira

A fim de enriquecer o
acervo de materiais que contam a história do município, a Prefeitura Municipal,
por meio da Secretaria de
Educação, lançou o concurso didático literário “Artur Nogueira tem história e
memória”, com o objetivo
de escolher um escritor que

criará quatro obras didáticas
literárias. Uma vez finalizados, os exemplares farão
parte do acervo bibliográfico
das unidades educacionais
de Ensino Fundamental. As
inscrições serão iniciadas a
partir de segunda-feira, dia
18 de outubro, e se estenderão até o dia 02 de dezembro.
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Por que a energia está tão cara?
*

Por José Renato Nalini
O ufanismo culpará São Pedro.
Mas a responsabilidade é humana.
O governo brasileiro não investiu
em pesquisa para a implementação de matrizes energéticas mais
inteligentes, que não dependessem
apenas da água. Um presente da
natureza que os brasileiros não
conseguiram preservar. Enfrentase hoje a mais grave crise hídrica
do século e a megalópole paulista,
com três grandes rios e centenas de
outros cursos d’água menores, está
em vias de racionamento.
Tietê, Pinheiros, Tamanduateí,
foram convertidos em dinâmicos
depósitos de veneno. Esgoto doméstico, resíduos químicos das indústrias, repositório de tudo aquilo
que é descartado numa economia
periférica, que ainda não descobriu

a logística reversa. Realidade antiga no Primeiro Mundo.
Quem dependia de água deveria
ter zelado pelas suas fontes. Água
é produto finito. Precisa de vegetação que gere a evaporação para as
nuvens, que depois se precipitam
em chuva. Quando se acaba com a
cobertura vegetal, interrompe-se o
ciclo. O Brasil está pagando o preço
de não ter conservado suas florestas. Deveria pagar em décuplo, pois
o governo incentivou a derrubada,
anistiou os criminosos e depois
culpa conspiração internacional
contra a “soberania” tupiniquim.
A salvação só pode provir do
empresariado. Se sobreviveu ao
desgoverno, saberá aproveitar a
agenda ESG. O setor de energia
não confiou na inércia governa-

Empreendedorismo Social a
nova chave para a educação
básica
*

Por Raphael Ozawa
Se existe um aspecto que ganhou força
nos últimos tempos
é o senso de empatia e coletividade. Em
meio a maior pandemia das últimas gerações, surgiu uma
rede de pessoas com
um único propósito: a
preservação da vida. O
olhar para o próximo,
tido sempre como um
pressuposto essencial para o funcionamento de qualquer
sociedade, parecia ter
se perdido na corrida
desenfreada por avanços mercadológicos.
Mas, com o inesperado
surgimento do coronavírus, em dezembro
de 2019, a visão sistêmica para combate
e enfrentamento da
crise sanitária e financeira voltou-se para
questões primordiais
de sustentabilidade.
Afinal como podemos
criar um mundo melhor? Ficou claro que
uma das respostas é
a busca por soluções
para preservação do
meio ambiente e outras problemáticas da
sociedade.
Pensando nisso,
nota-se um fortalecimento da prática
de Empreendedorismo Social, com o
desenvolvimento de
ações capazes de gerar impactos positivos
e transformações no
mundo. Adotar essa
prática no ensino básico é um movimento
inerente da revolução
que estamos vivenciando na área da educação.
Desde a década de
1980, especialmente
quando as iniciativas
socioambientais resultaram em negócios rentáveis, o termo
Empreendedorismo
Social vem ganhando
força no Brasil. Nesse
período, houve uma
queda nos investimentos públicos em programas de assistência
social, o que acarretou
um crescimento da
desigualdade e uma
maior participação do
setor privado em ações
no campo social. Essa
movimentação filan-

trópica passou a ser
planejada e monitorada por empresas e
cidadãos.
Agora, diante de
uma nova realidade, o
universo da educação
incorpora essa vertente e se propõe a engajar as pessoas desde
a infância nesse objetivo, que contempla
perspectivas históricas, culturais e sociais,
para proporcionar um
mundo em que todos
tenham acesso a direitos básicos e a uma
vida digna.
Mas como implementar o Empreendedorismo Social no ensino básico? O primeiro passo é pensar na
educação como uma
comunidade formada
por grupos diversos
e multietários, com
crianças de diferentes
idades, realidades sociais e étnicas.
O impacto transformacional na educação
acontece a partir do
momento em que a escola é repensada como
um todo em quesitos
de locação, papel do
professor e trajetória do estudante. Por
exemplo, porque não
criar um coletivo de
mestres, tutores e especialistas de diversas
áreas que será responsável por orientar projetos que apresentam
soluções sustentáveis?
Trata-se da transformação de uma educação conteudista para
uma educação com
propósito.
Engajar estudantes
nesse modelo de ensino requer um trabalho
diário para mantê-los
informados sobre o
que está acontecendo
no cotidiano global e
regional. Quais são as
principais problemáticas mundiais e do
país em que vivem?
Como a comunidade mais próxima está
vivendo? O bairro e
arredores da escola
estão enfrentando
dificuldades? Essas
questões interligam os
alunos à realidade e,
consequentemente, os
aproximam de pontos
fundamentais para o

desenvolvimento humano.
Somado a isso é essencial descobrir os
principais interesses
e necessidades de cada
estudante e oferecer
autonomia para que,
no coletivo de mestres,
colegas e familiares,
eles proponham soluções para os principais
dilemas socioambientais. A tecnologia e a
inovação são peças
indispensáveis nesse
processo transformacional.
Quem atua na área
de educação sabe o
quanto é gratificante
ver crianças e jovens
motivados e envolvidos em um projeto.
Ainda mais quando
esse planejamento
proporciona mudanças significativas para
o mundo. Os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU visam
solucionar problemas
relacionados à pobreza, fome, desigualdade social e falta de
saneamento básico e
devem ser atingidos
até 2030. As chances
de juntos alcançarmos essas metas não
seriam muito maiores
se ensinarmos nossas
crianças, desde cedo, a
terem um pensamento
crítico, coletivo, solidário e empático?
Mas seria até irônico tentar promover
essa mudança significativa considerando
apenas o ensino em
âmbito privado. Por
isso convido vocês a
repensarmos a educação como um todo e
para todos!
Vamos apoiar as
escolas públicas, oferecer consultorias e
plataformas inovadoras que proporcionem
uma metodologia ativa, gestão participativa e, juntos, construiremos uma educação
para um mundo melhor.
*Raphael Ozawa é
empreendedor, especialista em tecnologia
educacional e CEO da
Lumiar Educação.

mental. Adotou os princípios ESG
e hoje exibe resultados positivos
em suas estratégias. Conseguem
captação de recurso no mercado
de capitais, a melhor da qualidade
do portfólio de projetos que são e
precisarão continuar a ser cada vez
mais verdes.
Com isso, reduz-se a emissão dos
gases que causam o efeito-estufa,
obtém-se maior transparência para
que o consumidor identifique o
real vilão e, se o governo não atrapalhar, em breve o milagre da diminuição de tarifas, a livre escolha
do fornecedor e da fonte de energia
que será contratada pelo usuário.
O interior paulista já sofre racionamento de água. O custo da
adoção da monocultura e da extinção da vocação minifundiária

do Estado. Os antigos sítios eram
verdadeiras autarquias. Propiciavam ao pequeno agricultor e à sua
família o sustento e a dignidade. No
momento em que são expulsos para
as periferias das grandes cidades,
onde mal conseguem subsistir,
sua terra é praticamente devastada e vê exaurida a sua capacidade
produtiva. Por isso os vendavais,
próprios do deserto, não de terras
de vegetação exuberante, como um
dia foi São Paulo.
Dá para entender por que a energia está tão cara?
*José Renato Nalini é Reitor da
UNIREGISTRAL, docente da Pósgraduação da UNINOVE e Presidente da ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 2021-2022.

Visão
geoantropocêntrica do
pensamento
*

Por Paiva Netto

Da nova edição de
minha obra Jesus e a
Cidadania do Espírito (2019), destaco
um tema que é muito apropriado a este
nosso estudo. Nele,
afirmo — e não se espantem: O conhecimento humano não
deve escravizar as
Almas.
Alguns pensadores, embora tenham
abandonado a perspectiva que Ptolomeu (90-168) possuía a respeito da
Terra e do Sol — a de
que tudo girava ao
redor de nosso planeta (geocentrismo)
—, lá no fundo, ainda assim academicamente raciocinam.
Cultivam uma visão
geoantropocêntrica
em suas observações, submetendo
os próprios juízos à
distorcida imagem
de uma ciência que,
apesar de percorrer
longuíssimas distâncias, no bojo de
bólidos e mais bólidos de ultravelocidade, ideologicamente
orbita em torno do
globo terrestre; de
uma filosofia cujo
eixo gravitacional é
o orbe que habitamos; de uma limitada espiritualidade
geoestacionária etc.
Não creem, hoje em
dia, no errôneo sistema astronômico
do pensador grego,
mas agem, falam,

escrevem como se
tudo estivesse restrito à nossa área ou
à visão material do
Universo.
Escrevi na Folha
de S.Paulo, na década de 1980, que isso
nada mais constitui
do que um sistema
egocêntrico: o ser
humano a pretender
que tudo evolua em
torno do seu ego.
Quanta presunção!
Porém, já há muitos que se referem a
novos universos, por
meio do estudo da
mecânica quântica e
relativística. E mais:
pelo menos alguns,
por exemplo, já têm
intuído a existência
de outros Cosmos,
os espirituais, revelados pela Ciência
além da ciência.
Precisamos ter
a compreensão de
que, mesmo estando
na Terra, vivemos a
Vida Eterna. Aonde
você vai, meu Irmão,
minha Irmã, meu jovem, minha jovem,
durante o sono? Há
regiões sublimes
ainda não alcançáveis a Espíritos de
poucas luzes. Quando chegar a hora,
as portas lhes serão
abertas. Ninguém
jamais deve forçar
a sua entrada pelo
aparente, porém desastroso, “atalho”
do suicídio, pois as
consequências são
gravíssimas: conduz
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Retorno obrigatório: entenda as regras nas escolas de
educação básica do Estado de São Paulo
Da Redação
A partir desta segunda-feira (18) estudantes
deverão retornar presencialmente às salas de
aula. A imunização de
97% dos profissionais da
educação garante maior
segurança para a retomada por completo das
aulas
A partir desta segunda-feira (18), a Educação
do estado de São Paulo dá
mais um passo para a retomada da normalidade.
As aulas presenciais, que
já retornaram depois das
férias em agosto, agora
passam a ser obrigatórias
para os estudantes da
rede estadual, particular e municipais (que
não possuem conselhos
próprios). O momento foi
escolhido pela Secretaria
da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc-SP)

após avaliação e acompanhamento do período
em que não houve obrigatoriedade da presença de
alunos e com autorização
do Comitê Científico do
Governo de São Paulo.
Nas próximas duas
semanas, as escolas
poderão receber 100%
de seus estudantes, desde que seja respeitado o
distanciamento de 1 metro entre os estudantes.
Caso as unidades não
possuam a capacidade
para atender este requisito deverão organizar o
sistema de revezamento,
de acordo com o planejamento de cada unidade
escolar.
Já a partir de 3 de novembro, não haverá mais
a necessidade deste protocolo de distanciamento
e, com isso, o retorno
obrigatório será diário
para todos os alunos.

Essas medidas valem
para as redes estadual,
privada e municipais que
não possuem conselhos
de Educação próprios. Os
demais municípios têm
autonomia de seguir ou
não a orientação da Seduc-SP, desde que apresentem justificativas pautadas nos dados epidemiológicos que impeçam o
retorno presencial. Já as
escolas particulares terão
até duas semanas para se
organizarem para esse
retorno obrigatório, de
acordo com Deliberação
do Conselho Estadual de
Educação.
O uso de máscaras
continua obrigatório,
conforme Decreto, e
também a higienização
das mãos com álcool em
gel. Ainda, são exceção à
obrigatoriedade:
•Jovens pertencentes
ao grupo de risco, com

mais de 12 anos, que
não tenham completado
seu ciclo vacinal contra
COVID-19;
•Jovens gestantes e
puérperas;
•Crianças menores
de 12 anos pertencentes
ao grupo de risco para
COVID-19, para as quais
não há vacina contra
COVID-19 aprovada no
país;
•Estudantes com
condição de saúde de
maior fragilidade à
COVID-19, mesmo com
o ciclo vacinal completo,
comprovada com prescrição médica para permanecer em atividades
remotas.
A imunização de 97%
dos profissionais da educação, com esquema
vacinal completo, garante maior segurança para
a retomada por completo
das aulas. Além disso,

90% dos adolescentes de ano letivo de 2021.
12 a 17 anos já tomaram
Em março, durante a
a primeira dose da vacina fase emergencial do Placontra a COVID-19.
no SP, as escolas abriram
só para os estudantes
Linha do tempo
mais vulneráveis, de
Desde o início da pan- acordo com o CadÚnico.
demia, o Governo de SP No mês seguinte, em
e a Seduc-SP vêm se em- 14 de abril, já na fase
penhando para promover vermelha do Plano SP, a
o avanço na retomada presença permitida era
das atividades presenci- de até 35% dos alunos.
ais nas escolas de forma Em julho também houve
segura e assertiva.
recuperação presencial.
Em 8 de setembro de
No último dia 2 de
2020, foi feita a abertura agosto foi dado início ao
das escolas para ativi- segundo semestre letivo
dades presenciais e no presencial e agora em
dia 3 de novembro foram outubro é anunciado o
autorizadas aulas regu- retorno total dos estulares para Ensino Médio dantes, com presença
(EM) e Educação para obrigatória em sala de
Jovens e Adultos (EJA). aula, que antecede o úlEm janeiro de 2021, timo avanço nessa escaa recuperação aconte- lada para a retomada das
ceu de forma presencial atividades presenciais na
e facultativa e em 8 de educação: o retorno, sem
fevereiro aconteceu a ab- revezamento, de todos os
ertura das escolas para o estudantes.

Setor externo da RMC mantém sinais de recuperação
após aumento de exportações e importações em setembro
Da Redação
O setor externo da
Região Metropolitana de
Campinas (RMC), que
obteve, no mês de setembro, saldos positivos nas
transações internacionais em relação ao mesmo período do ano passado, segue indicando
sinais de recuperação.
De acordo com informativo do Observatório
PUC-Campinas, houve
aumento de 52,6% e
25,3%, respectivamente,
nas exportações e importações envolvendo

empresas sediadas na
região.
Os principais produtos responsáveis pelo
crescimento das exportações, que totalizaram
US$ 456 milhões em
setembro, foram automóveis, máquinas
para construção civil,
polímeros e resíduos em
metais preciosos. Nas
importações, cujo valor
transacionado alcançou
R$ 1,4 bilhão, as altas estiveram ligadas às compras de agroquímicos,
peças e acessórios para
máquinas de escritório,

compostos inorgânicos,
antissoros e vacinas.
Segundo o Prof. Dr.
Paulo Oliveira, economista responsável pela
análise, os resultados
sinalizam avanço mais
intenso de atividade
para alguns segmentos
das indústrias química,
automobilística e, ainda, setores que utilizam
circuito eletrônicos integrados. A exportação de
automóveis, por exemplo, subiu 112,15% em setembro comparando-se
ao mesmo período de
2020.

No acumulado de
2021, as importações
atingiram a marca de
US$ 11,1 bilhões. Já as
exportações somaram
US$ 3,4 bilhões. O desequilíbrio rende à RMC,
este ano, um déficit
comercial de US$ 7,6 bilhões. Contudo, segundo
Oliveira, a conjuntura
evidencia retomada da
atividade do setor externo da região.
“Outro ponto positivo é que, no período
citado, mais de 85% das média-alta e alta comexportações se concen- plexidades, que estão
traram em produtos de ligados a maiores níveis

de renda e de produtividade”, afirma o professor extensionista.

Retomada: cidades turísticas terão inaugurações
em 2021
Da Redação
A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado
de São Paulo, por meio
do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur)
repassou até setembro
R$ 108 milhões para
obras e melhoria de infraestrutura em estâncias e municípios de
interesse turístico. Pelo
menos 16 cidades preparam inaugurações até
dezembro.
Campinas foi a região
com maior número de
cidades contempladas

com os repasses: 28 municípios, sendo que três
têm previsão de entrega
das obras para os próximos meses. Em Brotas,
será entregue a requalificação do Parque dos
Saltos e o Centro de Arte
e Artesanato, no valor
de R$ 1 milhão, e em
Socorro, a revitalização
do Caminho Turístico
do Rio do Peixe, também de R$ 1 milhão.
Águas de Lindóia entregará a reforma do
balneário municipal,
recuperação de áreas
de Balneoterapia, reforma e revitalização do
Calçadão na Rua São

Paulo, restruturação de
áreas turísticas e construção de praça, playgrounds, pavimentação
e recapeamento de vias
turísticas, no valor de
R$ 5 milhões no total.
Baixada Santista recebeu o maior valor,
foram R$ 33 milhões
nos nove primeiros
meses do ano. Em Mongaguá será entregue a
valorização turística da
Orla da Praia, no trecho
Praça Dudu Samba.
Na região de Franca,
Batatais tem previsão de
duas entregas: o Parque
Linear ao longo do Córrego das Araras e a re-

vitalização da Avenida
14 de Março, uma das
principais da cidade,
que consumiram R$ 4
milhões; em Nuporanga
a entrega da reforma e
adequação no Estádio
Municipal “José Martins de Barros Júnior”,
na quantia de R$ 1 milhão.
Em São José do Rio
Preto, Riolândia entregará a revitalização da
praia municipal e valorização turística, no valor
de R$ 856 mil, e Mira
Estrela, às margens do
Rio Grande, a melhoria
nas instalações elétricas
da Praia Fluvial, R$ 140

mil.
Na região de Sorocaba, o município de
Laranjal Paulista inaugurará a revitalização
do chafariz do Largo São
João, a requalificação
de praça pública e construção do Parque Pedro
Zanella, no total de R$
388 mil, e Avaré a revitalização do Camping
Municipal, que consumiu R$ 1 milhão.
Em São Luiz do Paraitinga, região de São
José dos Campos, será
entregue a reurbanização do Alto do Cruzeiro, no valor de R$ 1
milhão.

Em Timburi, por R$
395 mil, a revitalização
de passeios públicos em
praças e vias de acesso,
e em Garça os sanitários
no Parque Público do
Lago Artificial Prof. J.
K. Williams, por R$ 175
mil – ambas na região
de Marília.
Fechando a lista, em
Apiaí acontecerá a entrega da Praça do Rastro
da Serpente e a loja de
artesanato municipal,
na quantia de R$ 166
mil, e em São Simão,
região de Ribeirão Preto, a revitalização da
Praça da República, por
R$ 786 mil.

No Dia do Professor rede estadual anuncia pagamento de
abono salarial para até 190 mil servidores do magistério
Da Redação
O Governador João
Doria, junto ao Secretário
Estadual da Educação
Rossieli Soares, anunciou nesta sexta-feira (15),
data em que se comemora
o Dia do Professor, investimentos no valor de
R$1,55 bilhão para o pagamento do abono salarial a
aproximadamente 190 mil
servidores do quadro do
magistério da rede pública
estadual, incluindo os temporários. O Projeto de Lei
que autoriza o pagamento
do abono será enviado
para a Assembleia Legislativa de SP ainda no mês
de outubro.

“Trabalhamos ao longo
dos últimos 60 dias para
poder fazer a homenagem
ao Dia dos Professores
ser de fato uma lição de
amor e de reconhecimento.
Vamos destinar R$ 1,55
bilhão para o pagamento
de 190 mil profissionais
do magistério, uma ação
inédita de reconhecimento
do Governo de SP”, destaca
João Doria.
O anúncio foi feito
durante o encontro promovido pela Secretaria
da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc-SP)
com 1,7 mil profissionais
da Educação, no auditório
Simón Bolivar do Memorial da América Latina.

Durante o evento, também
foram homenageados 11
profissionais de Educação,
com a entrega da Medalha
MMDC Caetano de Campos.
“Hoje foi um dia emocionante, até agora estou
emocionada. A minha trajetória não foi uma trajetória muito fácil, mas
a escola pública foi o instrumento que me ajudou
a chegar onde eu estou, e
poder contribuir e retribuir
todo o apoio que eu tive da
escola pública para esta
rede tão gigante, pra mim
não tem preço, é grandioso”, afirma Renilda Peres
de Lima, Secretária Executiva da Educação e uma

das homenageadas.
O pagamento do abono salarial acontecerá
logo após aprovação da
Alesp. A medida tem por
objetivo cumprir o novo
mínimo de 70% de gastos
de pessoal, estabelecido
pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento para a
Educação Básica (Fundeb), em caráter excepcional e transitório. Todos os
profissionais do quadro do
magistério com exercício
efetivo no ano de 2021,
efetivos ou não, receberão
o benefício. Integram o
quadro do magistério: dirigentes regionais de ensino,
diretores de escola, professores da educação básica

I (PEB I), professores da
educação básica II (PEB
II), professores II, supervisores de ensino e coordenadores pedagógico.
O valor pago será proporcional à jornada de
trabalho, calculada com
base no tempo de serviço
do profissional na rede
estadual durante o ano e
sua frequência. O servidor
que manteve vínculo ativo
na Seduc-SP durante o ano
inteiro de 2021, receberá
um valor referente aos 12
meses. Caso não tenha
trabalhado o ano todo, receberá um valor proporcional ao seu tempo na rede.
O Secretário da Educação, Rossieli Soares, de-

stacou que o pagamento
é uma ação inédita que
demonstra o reconhecimento do Governo de
SP aos profissionais do
magistério da rede estadual. “Os professores e
profissionais do magistério
tiveram de se reinventar nesta pandemia. E o
Governo de SP mostrou
claramente o valor que dá
a Educação neste período”,
diz.
Diferentemente do
bônus, o pagamento do
abono salarial não está
atrelado a metas e não será
incorporado aos vencimentos. Trata-se de uma
medida excepcional para
o ano de 2021.
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Inscrições para concurso literário começam a partir
desta segunda-feira em Artur Nogueira

De Artur Nogueira
A fim de enriquecer
o acervo de materiais
que contam a história do
município, a Prefeitura Municipal, por meio
da Secretaria de Educação, lançou o concurso
didático literário “Artur
Nogueira tem história e
memória”, com o objetivo
de escolher um escritor
que criará quatro obras
didáticas literárias. Uma
vez finalizados, os exemplares farão parte do
acervo bibliográfico das
unidades educacionais
de Ensino Fundamental.
As inscrições serão

nicípio. Débora ainda
destaca que, atualmente,
os professores possuem
dificuldade em encontrar
materiais, informações e
registros que contenham
a história da formação
de Artur Nogueira, bem
como a emancipação e a
construção histórica do
povo nogueirense.
“O único livro encontrado para pesquisa e
registro é ‘Artur Nogueira, Berço da Amizade’.
Temos a necessidade de
elaboração de um material que conte a história de
nosso município de forma simples, fiel e linguagem acessível aos nossos
iniciadas a partir de se- o segundo deverá trazer alunos. Com o concurso,
gunda-feira, dia 18 de personalidades home- levaremos nossos estuoutubro, e se estenderão nageadas com nomes dantes da rede municipal
até o dia 02 de dezem- em ruas, avenidas ou de ensino a conhecerem a
bro. O edital completo prédios públicos; o ter- história do lugar em que
com as especificações do ceiro deverá enaltecer o vivem”, destacou Débora.
concurso pode ser aces- Esporte, Cultura e Edusado no Diário Oficial cação nogueirense; e o
AS INSCRIÇÕES
(https://www.gdoe.com. quarto abordará a EconoPara concorrer, os
br/publicacao/?arq=- mia e Agricultura de Ar- interessados deverão
61688b840a633.pdf), a tur Nogueira.
preencher, até o dia 02
partir da página 5.
de dezembro, a ficha de
Uma vez que o escritor
POUCO MATERIAL
inscrição e a Declaração
tenha sido selecionado, a
D e a c o r d o c o m a de Fato Impeditivo, cujos
ideia é que, ao longo de secretária Débora Sacil- modelos estão disponíveis
dois anos, sejam confec- otto, a ideia do concurso no edital do concurso
cionados quatro livros, partiu de uma necessi- (https://www.gdoe.com.
sendo que o primeiro de- dade que ela chegou a br/publicacao/?arq=verá retratar a história de vivenciar ainda na sala 61688b840a633.pdf).
como surgiu o município de aula: pouco material
Os interessados ainda
e as primeiras famílias; sobre a história do mu- deverão comprovar suas

habilidades de pesquisador e envolvimento com
a história do município,
por meio de reportagens
ou publicações em jornais
ou revistas e comprovação da publicação de
no mínimo um livro, por
meio de cópia autenticada da capa, ou folha onde
conste o nome do autor do livro. Todos esses
documentos deverão ser
entregues na Secretaria
de Educação anexando
cópia do RG ou CNH.
Além da “ficha de inscrição, declaração de
fato impetitivo” e comprovações já citadas
acima, os interessados
deverão entregar na Secretaria Municipal de Educação um envelope lacrado contendo os seguintes
documentos: currículo;
comprovações de artigos
publicados (cópias autenticadas); comprovações
de participação em projetos ou programas relacionados à história de Artur
Nogueira; comprovação
de publicação de livros
(cópia autenticada da
capa ou folha contendo
nome do autor); e o esboço de cada livro, com
o propósito de facilitar
uma análise preliminar a
respeito da obra.
As inscrições serão

deferidas por uma
comissão de avaliação
de inscrições, formada
por profissionais da Secretaria de Educação e
serão concretizadas com
a divulgação de todos os
inscritos no Diário Oficial
do município, no dia 06
de dezembro.
PRÊMIO
Como premiação, o
escritor escolhido terá
seu nome divulgado nas
redes sociais da Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira, e ainda receberá por até 30 horas
semanais (o valor da hora
aula terá como base o
valor pago ao oficineiro), para elaboração das
obras didáticas literárias,
podendo assim, se dedicar ao projeto, levando em consideração um
cronograma contendo,
pesquisa, escrita, ilustração.
Vale destacar que o
escritor escolhido ficará
também responsável por
organizar a participação
dos alunos da Rede Municipal com alguns desenhos ilustrativos, visitas às
Unidades Educacionais
para conversas, entrevistas, além de palestras
envolvendo Professores
e Alunos.

Evento sobre cultura afro-brasileira e atividades do Mês
da Educação movimentam rede municipal
De Holambra

ipal de Holambra rece- evento “Africanidades”, e africana. O prefeito
beu nesta quinta-feira, abordando a história e Fernando Capato e o
O T e a t r o M u n i c - dia 14 de outubro, o cultura afro-brasileira vice-prefeito Miguel
Esperança estiveram
presentes e puderam
acompanhar o encontro, que contou com a
participação de cerca
de 200 educadores,
entre professores, coordenadores e diretores, divididos em dois
períodos com o objetivo de participar de formação específica sobre
o tema, de presença
obrigatória no currículo oficial da educação.
O professor Natanael dos Santos, da
Associação Liberdade,
ministrou palestra a respeito da trajetória do
africano em território
b r a s i l e i r o , a b o r d a ndo possibilidades de
um olhar para além de
uma visão eurocêntrica. Durante o encontro, os participantes
puderam acompanhar
apresentações de dança
e poema, exposição de
fotografias, utensílios,
tecidos, adereços e vestimentas típicas e, ao
final, degustar um doce
de receita africana. O
evento faz parte da
programação das atividades do Mês da Educação, comemorado em
outubro.
“Além de capacitar
nossos profissionais
da educação na abordagem de um tema
curricular obrigatório,
um evento como esse
apresenta novas per-

spectivas, oferecendo
uma visão mais realista
de nossa história. Os
maiores beneficiados
são nossos alunos”,
afirmou Capato.

enfrentarão nos Jogos
Escolares Municipais
de Holambra, marcados para os dias 25 e
26 de outubro. Outra
atividade prevista é o
passeio de trenzinho,
Mês da Educação
entre os dias 18 e 22,
Nas escolas, as ativ- para todos os alunos do
idades que marcam o Maternal II ao 5º ano
Mês da Educação con- das escolas da rede. No
tinuam sendo realiza- dia 27, encerrando a
das. No início de out- programação, a palesubro foi a vez dos jogos tra “Ética e convivência
interclasses, envolven- na Escola” será mindo alunos do 4º e 5º istrada para cerca de
anos do Fundamental I 180 servidores não-doe 8º e 9º anos do Fun- centes da educação em
damental II. Os vence- comemoração ao Dia
dores de cada escola se do Servidor Público.
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Mogi Guaçu inaugura Farmácia de Todos com
início de atendimento nesta segunda (18)

De Mogi Guaçu
Foi inaugurada neste
sábado, dia 16 de outubro, a Farmácia de Todos,
unidade que atuará como
banco de medicamentos
instituído por meio da Lei
Municipal nº 5.476/2021
e implementado através
de parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal, a Faculdade Municipal Professor Franco
Montoro e as Faculdades
Integradas Maria Imaculada (FIMI). Uma solenidade foi realizada nas
dependências das FIMI,
onde a farmácia está instalada e começa a atender
a população a partir desta
segunda-feira (18).
O prefeito Rodrigo
Falsetti, o vice-prefeito
major Marcos Luís Tu-

ckumantel, os vereadores
Natalino Tony Silva, autor da lei que instituiu o
Banco de Medicamentos,
Adriano Luciano Rodrigues e Judite de Oliveira estiveram presentes,
além de autoridades de
municípios da região,
secretários municipais
e representantes das faculdades.
Doar é o Melhor Remédio é o slogan da Farmácia de Todos, que começou a ser idealizada em
junho desse ano, quando
o projeto foi aprovado
pelos vereadores. De lá
para cá, os responsáveis
pela iniciativa angariaram parceiros e o Banco
de Medicamentos está
abastecido para começar
a atender a população de
Mogi Guaçu, principal-

mente os mais carentes.
Muitos dos remédios disponíveis não são fornecidos pelo Sistema Único
de Saúde.
“É um projeto que vai
atender a população de
Mogi Guaçu e será um
atendimento humanizado. A nossa preocupação
é que a pessoa use da
melhor forma o medicamento e, por isso, montamos um consultório
farmacêutico para esse
atendimento. Teremos
uma farmacêutica no
local e nossos estagiários
do curso de Farmácia que
estarão nesse projeto”,
comentou a coordenadora do curso de Farmácia
das FIMI, Danyelle Cristine Marini.
O autor do projeto, o
vereador Natalino, des-

entre o Legislativo e o
Executivo. “O Legislativo tem que caminhar
junto com o Executivo e
temos uma Câmara que
tem empatia”, ressaltou
em seu discurso. “Foi um
trabalho em quatro mãos
e o objetivo foi atingido.
A gente governa para
todos, mas em especial
para quem mais precisa.
Tenho andado muito pela
cidade e conheço a realidade de muitas famílias,
tacou o empenho dos sendo muitas delas em
parceiros e o apoio do dificuldades. Por isso, é
prefeito para que o Banco preciso ter empatia e o
de Medicamentos saísse nosso governo gosta de
do papel. “Com a ajuda gente”, salientou o chefe
de todos estamos inau- do Executivo.
A Farmácia de Todos
gurando a Farmácia de
irá
funcionar em uma
Todos em quatro meses
sala
nas dependências
e os benefícios que esse
das
Faculdades
Maria
projeto trará para a popuImaculada,
no
Centro,
de
lação são imensos. Vamos
ajudar a aliviar a dor de
quem não tem condições
de comprar um medicamento, pois a Farmácia
de Todos vai ajudar quem
mais precisa, em especial
as pessoas em vulnerabilidade social”, destacou
ao agradecer o empenho
do diretor das FIMI, Romildo Morelato Júnior.
O prefeito Rodrigo
Falsetti voltou a falar
sobre a importância do
trabalho em conjunto

segunda à sexta-feira no
período das 8h às 11h30
e das 12h30 às 17h, sendo que na sexta-feira o
encerramento acontece
uma hora mais cedo, às
16h. O interessado deverá fazer um cadastro no
local e, por isso, a orientação é que leve comprovante de endereço e
documentos pessoais. Os
medicamentos só serão
disponibilizados aos moradores de Mogi Guaçu e
com receita médica.
A unidade, além do
fornecimento, recebe doações. Remédios em comprimidos, mesmo que
sejam sobras na cartela,
poderão ser doados, mas
deverão estar na embalagem original a fim de que
a data de validade seja
verificada.

Dia D de vacinação atinge 54,36% dos faltosos
da 2ª dose
De Mogi Guaçu

ta situação, atingindo
54,36% de imunização.
A Secretaria Munici- Até a ação, o município
pal de Saúde realizou no registrava 2.375 pessoas
sábado, 16 de outubro, sem a segunda dose do
o Dia D de vacinação complemento.
para os faltosos que não
O Dia D para os falcompareceram nas datas tosos aconteceu em seis
agendadas para receber unidades de saúde de
a segunda dose contra Mogi Guaçu: USF Zaniboa Covid-19 e conseguiu ni II, USF Fantinato, UBS
imunizar 1.291 pessoas Ipê II, UBS Zona Norte,
que se encontravam nes- USF Hermínio Bueno e

UBS Guaçu Mirim. No
entanto, o trabalho de
busca ativa destes faltosos
continua sendo executado
pelas equipes da pasta,
convocando e agendando
novas datas para o que o
esquema vacinal destes
indivíduos seja regularizado.
A Secretaria recomenda o agendamento para
agilizar o atendimento

e, principalmente, evitar
aglomerações. Para tanto,
basta entrar em contato
pelo telefone (19) 38117275.
A enfermeira da pasta, Luciana Leinatti, esclarece que os faltosos em
atraso também podem
comparecer na unidade
de saúde onde tomaram
a primeira dose e verificar quando será possível

receber o complemento
do imunizante contra a
doença.
“É importante concluir
a segunda dose, pois, assim, aumenta a proteção
contra a Covid-19, sendo
fundamental ainda completar o ciclo vacinal. É
somente com as duas doses da vacina que atingiremos a proteção máxima
possível”, explicou.

Em Mogi Guaçu, até o
momento, 208.162 doses
foram aplicadas no município desde o início da
campanha, no final de
janeiro. São 117.512 imunizados com a primeira
dose, 85.150 pessoas com
as duas, sendo 3.964 com
o imunizante de dose única. Além disso, 1.536 doses adicionais de reforço
foram aplicadas.

Obras da Avenida Brasil entram na fase final de
execução
De Mogi Guaçu
O Serviço Autônomo
de Municipal de Água e
Esgoto (SAMAE) iniciou,
nesta semana, a etapa final
da construção do emissário
de recepção de resíduos da
Estação de Esgoto (ETE)
da Avenida Brasil. O trabalho deve ser concluído
no próximo dia 25 de outubro porque, na sequência,
a autarquia irá realizar a
reconstrução da rotatória

da via e a compactação e
acabamento do asfalto.
Assim, o local permanecerá interditado por mais
uma semana.
A obra teve início em
4 de outubro e, por isso,
trechos das Avenidas Brasil e Oscar Chiarelli foram
interditados por solicitação
do SAMAE, para que fosse
possível dar continuidade
ao trabalho. A Secretaria
de Obras e Mobilidade
(SOM) interditou o tre-

Mogi Guaçu atinge marca de mais
de 200 mil doses aplicadas contra a
Covid-19
De Mogi Guaçu
A campanha de vacinação contra a Covid-19
segue a todo vapor em
Mogi Guaçu e bons números são atingidos. Mais de
206 mil doses da vacina
foram aplicadas desde o
início da campanha.
São 117.506 pessoas
contempladas com pelo
menos uma dose e outras
3.964 com dose única.
87.635 são consideradas

imunizadas, ou seja, que
receberam duas doses ou
antígeno de dose única.
Outras 1.524 doses de reforço foram aplicadas.
A campanha de imunização prossegue no
município. Mais de cinco
mil doses serão aplicadas
nos próximos dias. Neste
sábado, dia 16 de outubro,
a Secretaria Municipal
de Saúde promove o dia
D de Vacinação contra a
Covid-19 para as pessoas

que, por algum motivo,
deixaram de receber o
complemento do imunizante nas datas agendadas.
A Secretaria Municipal
de Saúde orienta a população a ficar atenta aos
agendamentos. Moradores
com mais de 69 anos que
receberam a 2ª dose da
vacina contra a Covid-19
há pelo menos seis meses
poderão agendar na segunda-feira, dia 18 de outubro,
a aplicação do reforço (3ª

dose).
O atendimento será
feito pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br
e pela central telefônica,
em (19) 3811-7275. Pessoas imunossuprimidas
com mais de 18 anos e que
receberam a 2ª dose há
mais de 28 dias também
podem fazer o agendamento. Serão disponibilizadas,
ao todo, 3.140 doses para
esta etapa da campanha de
imunização.

cho da ponte da Avenida
Brasil nos dois lados da
via até a Avenida Rodrigo
Mazon e parte da Avenida
Oscar Chiarelli, a partir
do Condomínio Portal das
Borboletas até a rotatória
da ‘Brasil’.
Nesta fase, a autarquia
realizou a abertura de valeta para a colocação de 40
tubos de concreto de 2,5
metros de comprimento
e 1,5 metro de diâmetro,
que contemplarão mais

100 metros de extensão do
emissário de ligação entre
a via e a caixa de recepção
da Zona Sul, localizada na
margem esquerda do Rio
Mogi Guaçu.
A obra é realizada a
partir de aporte financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO) junto à Caixa
Econômica Federal e de
contrapartida do Samae,
com valor total orçado em
R$ 25.166.772,06.
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Programa “Bolsa Empreendedor” está
com vagas abertas em Jaguariúna
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna está com vagas
abertas para o programa
“Bolsa Empreendedor”.
O “Bolsa Empreendedor” é dividido em três pilares, ele oferece curso de
qualificação empreendedora com duração de
20 horas, formalização
do Microempreendedor
Individual (MEI) e bol-

sa-auxílio de R$1.000
(mil reais), dividido em
duas parcelas de R$500
(quinhentos reais). As
inscrições podem ser
feitas até o dia 24 de outubro, no site do Bolso
do Povo: - https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/
BolsaEmpreendedor/
index .
Idealizado pelo Governo do Estado de São
Paulo, o programa é vol-

tado especialmente para
apoiar mulheres, pessoas
pretas, pardas ou indígenas, jovens dos 18 aos 35
anos, pessoas com baixa
renda e pessoas com deficiência.
De acordo com diretora do Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) de Jaguariúna,
Renata Lopes, essa é uma
excelente oportunidade
para quem deseja se ca-

pacitar para ingressar
no mercado de trabalho
e para quem precisa formalizar o seu negócio.
“Queremos facilitar
o acesso dessas pessoas
ao mercado de trabalho
em meio a essa retomada econômica. Sabemos
da dificuldade que todos estão enfrentando e,
por isso, buscamos esse
incentivo”, destacou a
diretora.

Prefeitura de Artur Nogueira firma Consórcio
Empreendedor junto ao Sebrae
De Artur Nogueira
O prefeito Lucas Sia
(PSD) firmou, na última
quinta-feira (14), a participação de Artur Nogueira
junto ao Consórcio Empreendedor, que disponibilizará consultores ao município com a finalidade
de modernizar a administração pública. Com o
programa, serão ofertadas
364 horas de capacitação
aos servidores municipais,
repassada por um corpo
técnico especializado de
consultores do Sebrae e
FGV.
A assinatura que firma a participação de Artur Nogueira ao convênio
aconteceu no Gabinete Municipal e, além do prefeito,
o encontro contou com
a presença do represen-

tante regional do Sebrae
de Campinas Júlio César
Domingues; do assessor de
diretoria de Administração
e Finanças do Sebrae José
Eduardo Martelli; do líder
regional da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) Mario Roberto Vitale Junior;
da secretária Municipal
de Administração Glauci Barbosa; da agente de
Desenvolvimento Municipal Tatiane Gibertoni Sia;
e do vereador Adalberto di
Lábio (PSD).
Durante reunião, os representantes do consórcio
entregaram os vouchers
das consultorias à Prefeitura, que serão realizadas
por agentes do Sebrae e da
FGV.
O prefeito Lucas Sia
(PSD) explica que o programa dará escala regional

às políticas públicas de
desenvolvimento de base
empreendedora, por meio
da integração com outros
municípios, e em prol da
melhoria do ambiente de
negócios. “Esse convênio
dará à Artur Nogueira e aos
empreendedores dezenas
de benefícios e caminhos
para a desburocratização e
capacitação, e ainda refletirá no melhor atendimento da população”, destacou
Sia.

de negócios, inovação da
agenda pública e empresarial, contribuir para o acesso
dos pequenos ao mercado
de compras governamentais e ampliar a atenção
às pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
O trabalho será focado
em oito eixos temáticos:
governança do desenvolvimento regional, desenvolvimento e comunicação
institucional de consórcios,
liderança e gestão pública regional, desburocraM A I S S O B R E O tização e melhoria do ambiCONSÓRCIO
ente de negócios, inovação
O Consórcio Empreend- no setor público, inclusão
edor vai contar com uma produtiva e cooperativisequipe de consultores para mo/associativismo, comtrabalhar ao lado do pre- pras públicas e educação
feito para ajudar no plane- empreendedora.
jamento e acompanhamAo todo, o consórcio
ento de ações para desbu- conta com cinco etapas
rocratização do ambiente de solução programa-

da, sendo elas 100 horas
no desenvolvimento dos
serviços do portal Redesimples, 12 horas destinadas
a elaboração de projeção de
captação de recursos para
modernização administrativa, 100 horas voltadas a

consultoria para grupos de
agricultores familiares, 48
horas para estruturação e
acompanhamento da Sala
do Empreendedor e outras
104 horas voltadas ao fortalecimento local em inclusão
produtiva.

Três elementos são presos por tráfico em Santo
Antônio de Posse

De Santo Antônio de
Posse

parece ter estragado a
festa de três marmanjos
no município, no decorA Polícia Civil – PC de rer desta última quinSanto Antônio de Posse ta-feira (14). De acordo

com a PC, após receber
uma denúncia anônima
de que em um dos locais
do bairro Bela Vista,
estaria funcionando um
suposto ponto de venda
de drogas, um trabalho
de investigação e inteligência começou a ser
realizado, no intuito de
identificar o lugar exato
de onde as drogas eram
armazenadas e vendidas.
Ainda segundo informações da Polícia,
os agentes receberam
a informação de que o
local havia sido abastecido na noite anterior
(quarta-feira 13), o que
fez com a ação policial
fosse ainda mais ágil.
De acordo com a
Polícia, numa casa da

região, entorpecentes
eram vendidos de forma
estratégica. A Polícia
afirma que, ao se aproximar da residência, algumas pessoas foram
vistas parando no portão
e após pegar a droga,
deixavam rapidamente
o local em direção contrária à viatura apaisana.

bos com cocaína e sete
pedras de crack, uma
balança de precisão,
saquinhos para embalagem, além de oito munições calibre 22.
Num dos cômodos
do imóvel, a Polícia encontrou também uma
mochila que continha
21 porções de maconha
pronta para venda e uma
Droga no liquidifi- grande porção da mesma
cador?
erva ainda não fracioAo entrar no imóvel, nada.
os policiais surpreenderam três elementos
Outro ponto
num cômodo da casa
Cientes de que mais
e após realizarem uma d r o g a e s t a r i a s e n d o
breve busca, localizaram guardada em outro enum liquidificador con- dereço, os policiais solictendo substância pul- itaram o apoio da Polícia
verizada semelhante a Municipal. Os policiais
cocaína, oito microtu- municipais, realizaram o

apoio, enquanto os agentes se deslocaram para o
outro ponto em questão.
Chegando no local, ao
adentrarem no imóvel,
os agentes encontraram
um armário de aço trancado com cadeado, que,
ao ser aberto, continha
em seu interior uma
mochila preta com 312
microtubos plásticos
de cocaína, 77 tubos de
maconha, 191 porções
de maconha embaladas
em sacos zip-lock, 410
microtubos vazios, além
de dois cadernos com
anotações referente ao
tráfico de drogas.
Os três envolvidos
foram presos e levados
para delegacia, onde
prestaram depoimento.

Prefeitura adquire equipamento para GCM que
reduzirá custos com recargas de munição
De Itapira

mente nos treinamentos
anuais das equipes. A
A Prefeitura adquiriu máquina foi apresentada
para a Guarda Civil Mu- ao Vice-Prefeito Mário da
nicipal uma prensa de Fonseca pelo Secretário
recarga de munições. O de Defesa Social Coronel
equipamento reduzirá em Almeida e pelo Comanaproximadamente 70% dante da GCM Mirovaldo
o custo com munições Farabello.
da corporação, especialUtilizando as peças es-

pecíficas (dies), a prensa
permite recarga de balas
de diversos calibres, sendo que já foram adquiridos os dies para todas
as munições utilizadas
pela guarda municipal
atualmente. A economia
se deve ao fato que a Prefeitura agora precisará

apenas adquirir os insumos (projétil, espoleta e
propelente) ao invés de
comprar o produto pronto, que é mais caro. Um
martelo de inércia também auxiliará no trabalho
para desmontagem de
balas que não passarem
pelo controle de qual-

idade para que depois
possam ser montadas
novamente, reduzindo
perdas.
Conforme explicou o
GCM José Cláudio Martineli, instrutor de armamento e tiro da corporação, a prensa tem
capacidade de recarga

de até 400 cartuchos por
hora. Para que ela entre
em funcionamento será
preciso construir uma
bancada específica em
ambiente adequado e
seguro. Logo após, o Exército Brasileiro fará uma
vistoria para autorizar o
trabalho.

Unidade de Saúde do São Dimas estende horário de
atendimento até as 19h
De Amparo
A partir de segunda-feira, 18 de outubro,
a Unidade de Saúde da

Família do São Dimas
estará aberta das 7h às
19h, de segunda a sexta-feira. A extensão do
horário tem o objetivo

de ampliar o acesso ao
atendimento à saúde
pela população do bairro, que registra dificuldade de ir às consultas,

exames, vacinas, retirada de medicamentos
com prescrição médica
e outros atendimentos
em horário comercial.

A Secretaria de
Saúde planeja abrir
outras USFs da cidade
também em alguns
horários estendidos

nos próximos meses
para melhorar o acesso
da população à saúde
em outros pontos da
cidade.
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Serviços Municipais altera para novembro a
reestruturação do novo calendário da coleta de lixo
De Mogi Guaçu
A Secretaria de Serviços
Municipais (SSM) postergou para o dia 3 de novembro, uma quarta-feira, o
início do novo calendário
da coleta de lixo domiciliar e do comércio nos
bairros de Mogi Guaçu. A
reestruturação tem como
objetivo trazer melhorias
à logística das operações e,
principalmente, atender a
demanda dos novos bairros da cidade.
O secretário da pasta,
Benito Aiello, explicou que,
devido a esta nova logística, houve a necessidade
de ajustes nos itinerários e

Editais

horários de alguns bairros
e, em decorrência disso,
uma nova data teve que ser
agendada para que possa
entrar em vigor o novo
calendário da coleta de lixo
de Mogi Guaçu
“Foi atendida uma demanda trazida pelos coletores para a reestruturação
e elaboramos a divisão das
regiões e setores com a participação deles. Posteriormente a isso foi finalizado
o processo com a nova
reestruturação da coleta de
lixo”, disse.
Atualmente, a cidade
tem 208 bairros e 127 deles
terão o calendário alterado
que, agora, estão divididos

em seis regiões. “Em cada
região incluímos os setores nos quais os bairros
foram remanejados de
acordo com a localidade
mais próxima deles dentro
das Zonas Sul, Norte, Leste
e Oeste”.
Com a restruturação,
oito bairros passarão a ter o
serviço de coleta de lixo, 17
terão mudança no horário,
68 terão os dias alterados
e 42 terão alterações nos
dias e horários. Nos outros 73 bairros não haverá
alterações permanecendo
a coleta de lixo no mesmo
dia e horário.
“Haverá alterações apenas nos dias e horários de

coleta, porém a forma de
executar o serviço será da
mesma maneira e, com a
reestruturação, o serviço
irá otimizar o tempo da
coleta com a redução no
impacto do trânsito em
determinadas áreas. Por
isso, estamos divulgando
as mudanças com antecedência”, ressaltou.
O secretário da SSM
informou que uma rota,
atualmente, atende diversos bairros no mesmo dia
e o caminhão da coleta
percorre, por exemplo,
o Jardim Igaçaba, o Jardim Cruzeiro e finaliza no
Jardim Planalto Verde,
não havendo logística na

execução dos serviços.
“Com a nova proposta
os setores passarão a ser
regionalizados, sendo que
um caminhão vai realizar a
coleta de bairros próximos.
Outro fator importante, é
que todos os caminhões
estarão diariamente trabalhando em uma região,
facilitando o auxílio e socorro numa possível quebra de outro caminhão”.
Para que coleta de lixo
na cidade seja eficiente,
a SSM conta com sete
caminhões e 90 coletores
que trabalham de segunda-feira a sábado, das 5h às
12h e das 15h às 22h.
“Como contribuição ao

trabalho destes coletores, os munícipes podem
ajudar ensacando o lixo,
depositando-o nos locais
indicados próximo ao
horário de recolhimento
dos caminhões. É muito
importante respeitar o
calendário da coleta domiciliar e nunca colocar o lixo
para fora de casa com muita antecedência”, ressaltou.
Para ter acesso ao novo
calendário acesse o portal
do Governo em https://
bit.ly/coleta-guacu. Em
caso de dúvidas a população deve entrar em contato com a Secretaria de
Serviços Municipais pelo
telefone (19) 3811.7030.

CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO, com sede à Rua Rua 10 de Abril, 760, Centro, no município de Artur Nogueira, convoca, por este EDITAL, todos os associados com direito a voto, para
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede, marcada para o próximo dia 26 de outubro de 2021, às 19:30 horas em primeira convocação, com a maioria absoluta dos
associados convocados, e, não havendo número legal, em segunda convocação, às 20:00 horas, na
presença dos associados que comparecerem, com a observância da seguinte ordem do dia:  
•
Reforma Estatutária; e
•
Votação do novo Estatuto.
Artur Nogueira-SP, 19 de outubro de 2021.
Gilberto de Lelis Ribeiro
- Presidente SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE HOLAMBRA - SINTAGRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores empregados da firma: SYNGENTA AGRICOLA LTDA., estabelecida neste município, No Bairro Fundão, estatutariamente representados por este sindicato, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na forma do artigo
612 da Consolidação das Leis do Trabalho e nas cominações atinentes, para empregados, no próximo dia 22 de outubro de 2021, às 09h00min em primeira convocação, no auditório da empresa, sito
no bairro fundão à fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior; b) deliberar sobre reivindicações  econômicas e sociais para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho para o setor (data-base) 01/10/2021
à 30/09/2022; e c) autorizar a Diretoria do Sindicato, outorgando-lhes poderes especiais para firmar
ACORDOS e/ ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual Dissídio Coletivo
de Trabalho, para o respectivo setor para vigorar os integrantes da categoria profissional. As deliberações serão tomadas estatutariamente. Nota: No caso de não haver “quórum suficiente” para a
realização da mesma e primeira convocação, fica marcada outra para meia hora após no mesmo local
que será realizada com qualquer número de trabalhadores presente.
Estância Turística de Holambra (SP), 19 de outubro de 2020.
NORIVAL GUADAGHIN - Presidente

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO FRACASSADA – P.E. 066/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi fracassada
nessa data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto, a aquisição de leite
pasteurizado, homogeneizado, integral. Artur Nogueira, 18 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
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – CP 001/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a adjudicação da Concorrência Publica n° 001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de
serviços de limpeza, manutenção, reparos e pequenas reformas em prédios próprios da Secretaria
Municipal de Educação conforme especificações técnicas do termo de referência, demais anexos e
disposições constantes no edital, para a empresa: IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
N° 07.274.025/0001-22, pelo o valor global de R$ 6.990.868,52 (seis milhões novecentos e noventa
mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Artur Nogueira, 19 de outubro de
2021. Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CP 001/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação da Concorrência Publica n° 001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de
serviços de limpeza, manutenção, reparos e pequenas reformas em prédios próprios da Secretaria
Municipal de Educação conforme especificações técnicas do termo de referência, demais anexos e
disposições constantes no edital, para a empresa: IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
N° 07.274.025/0001-22, pelo o valor global de R$ 6.990.868,52 (seis milhões novecentos e noventa
mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Artur Nogueira, 19 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
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2021- 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 futura aquisição de 200.000 (duzentos mil) comprimidos de AMITRIPTILINA; cloridrato; concentração/dosagem
de 25 mg, forma de apresentação em comprimido; prazo de validade mínimo 12 (doze) meses, via
oral.  - Data da Realização 13/07/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.
sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 18 de Junho de 2021.
VILMA ZACHARIAS SIA
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente – Decreto nº 009/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
CONTRATO Nº 155/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC ADM Nº 3779-0/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): SUPERBOX PISOS
E INDUSTRIAIS LTDA-ME. Objeto: Serviço de pintura epóxi na uadra poliesportiva do edifício denominado “Praça de Esportes e da Cultura”, incluindo a pintura das faixas demarcatórias das modalidades futebol e volleyball, por meio de mão de obra especializada e com fornecimento de materiais.
Vigência: 90 dias a contar da data de assinatura, com término final em 12/01/2022. Valor total: R$
33.186,90  (trinta e três mil, cento e itenta e seis  reais e noventa centavos). Dotação orçamentária:
170-04.01.04.122.0003.2.044.339039.01.1100000. Data de assinatura: 13/10/2021. Artur Nogueira,
18 de Outubro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”
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Investimentos são propostos para o Aeroporto
Municipal de Mogi Mirim
De Mogi Mirim
O plano de governo,
voltado à retomada de
investimentos no município, prevê o programa
de desenvolvimento do
Aeroporto Municipal de
Mogi Mirim, em virtude
da localização estratégica
da cidade na região.
O Aeroporto irá con-

solidar a geração de emprego e renda, além de
ampliar a capacidade
arrecadação municipal,
já que há potencial de
atrair novas empresas
e negócios para Mogi
Mirim, bem como os rendimentos obtidos a partir
da exploração do próprio
terminal aeroviário.
Mogi Mirim segue o

exemplo de diversas cidades que investiram em
seus aeroportos e obtiveram êxito no empreendimento, dentre as quais,
Campinas, Indaiatuba,
São Roque, Jaguariúna,
e outras.
Para alavancar este
setor, a Prefeitura realizou uma previsão orçamentário no PPA (Plano

Plurianual). Esta medida
é necessária, pois permitirá pleitear a verba
necessária para as obras
e melhorias junto ao
Ministério da Infraestrutura, através da SAC (Secretaria de Aviação Civil),
órgão responsável pela
gestão do FNAC (Fundo Nacional da Aviação
Civil).

Os R$10 milhões previstos no PPA, caso seja
obtido sucesso neste
pleito, serão provenientes deste fundo. Isto é,
este recurso é exclusivo
para investimentos na
infraestrutura de aeroportos, não podendo ser
transferido para nenhuma outra área, o que implicaria em crime de im-

probidade administrativa
por desvio de finalidade.
Caso o pleito não obtenha sucesso, o município não irá trabalhar
na melhoria do aeroporto,
já que o recurso será destinado para outro município realizar os investimentos em sua área de
infraestrutura da aviação
civil.

Empresa responsável pela realização de
asfaltamento na Rodovia dos Agricultores tem
15 dias para assinar contrato
De Mogi Mirim
Mais uma boa notícia sobre a Rodovia dos
Agricultores. O DER
(Departamento de Estradas e Rodagens) divulgou no Diário Oficial
desta quinta-feira (14)
que a empresa Compec
Galasso Engenharia e

Construção Ltda. tem
o prazo limite de até
15 dias para assinar o
contrato de serviço. Na
sequência será emitida
a ordem de serviço para
o início das obras.
Com investimentos
de R$ 22.618.473,00, a
empresa asfaltará os 23
km de extensão da via

que faz a ligação entre
os municípios de Mogi
Mirim e Artur Nogueira.
Os serviços deverão ser
concluídos em 12 meses.
O Prefeito Paulo de
Oliveira e Silva e o Deputado Estadual Barros
Munhoz, que tiveram
participação direta
nesta conquista, vêm

acompanhando todo o
trâmite. “As tratativas
estão avançando e a previsão é que os serviços
iniciem brevemente.
Uma boa notícia que
reforça o resultado de
nosso pleito e beneficia
à população”, destacou
o Prefeito Paulo Silva.

As cirurgias eletivas estão de volta na Santa
Casa
De Mogi Mirim
O planejamento para
o retorno gradual das
cirurgias eletivas na
Santa Casa segue rendendo frutos para a
população. O número
de procedimentos aumenta mensalmente,

partindo de 23 cirurgias feitas em junho
e, em setembro, mais
que triplicou, saltando
para 72 procedimentos
realizados.
Em julho houve 46
cirurgias, enquanto em
agosto, os atendimentos cirúrgicos benefi-

ciaram 62 pacientes.
A marca atende as expectativas da equipe
do hospital que prevê o
crescimento gradativo
do agendamento das
cirurgias.
Vale ressaltar que,
paralelo às cirurgias
eletivas, a Santa Casa

manteve as demais
atividades, como as
cirurgias de urgência
e realização de partos.
A expectativa da Prefeitura, atual gestora
do hospital, é que com
a redução das internações decorrentes de
casos suspeitos e con-

firmados por contágio
de Covid-19, os demais
atos médicos retornem
a normalidade.
A retomada das cirurgias eletivas acontece
após a suspensão temporária recomendada pelo Ministério da
Saúde e válida para

todo o país devido a
pandemia provocada
pelo novo Coronavírus.
Procedimentos
cirúrgicos
Junho: 23
Julho: 46
Agosto: 62
Setembro: 76

Frota do Corpo de Bombeiros e da Defesa
Civil ganha novas viaturas
De Mogi Mirim
A Secretaria de Segurança Pública recebeu
novos veículos para serem incorporados à frota
utilizada pelo efetivo do
Corpo de Bombeiros Municipal e da Defesa Civil.
As duas novas viaturas
e um caminhão foram
apresentados ao Prefeito
Paulo Silva na manhã
desta sexta-feira (15), na
Estação Educação
“O objetivo é aprimorar
ainda mais os serviços

prestados pela guarnição
dos Bombeiros e da Defesa
Civil, tendo por consequência, o aperfeiçoamento do serviço prestado à
população”, destacou o
Prefeito.
Os dois novos veículos
0 Km, uma picape Fiat
Strada e um Chevrolet
Ônix, foram obtidos através de emenda parlamentar no valor de R$ 120
mil da deputada federal
Kátia Sastre através de
pedido da vereadora Sônia
Módena, enquanto o mu-

nicípio apresentou contrapartida de R$ 10 mil.
“Agradeço à deputada
pela ajuda ao município.
Não é a primeira vez que
ela auxilia a cidade, sempre na área de segurança.
Esta iniciativa fortalece
o atendimento à população”, declarou a vereadora Sônia Módena.
Por intermédio de parceiros da Secretaria de
Segurança Pública, as viaturas foram adesivadas
e adaptadas com os equipamentos necessários,

dentre os quais, giroflex.
Já o caminhão autobomba foi cedido pela
Secretaria de Obras, que
recebeu, em contrapartida, o outro caminhão
da Segurança Pública. A
instalação dos aparelhos
de combate a incêndios
e a caracterização foram
realizadas por empresas
parceiras, sem nenhum
custo para o município.
Os serviços do Corpo
de Bombeiros Municipal 193 ou através do contato realizado pelo telefone
podem ser solicitados pelo (19) 3862-9474, enquanto através do contato (19)
telefone de emergência o acesso à Defesa Civil é 3806-3193.

Vacinação contra a Covid acontece em todas as
UBSs, nos períodos da manhã e tarde
dades Básicas de Saúde anas (56 dias).
(UBSs)
3ª DOSE:
HORÁRIO: 8h às
- Idosos maiores de 60
10h30 e das 13h às 15h30 anos que foram vacinados
com a 2ª dose nos meses
1ª DOSE: para todas as de fevereiro e março.
pessoas com idade igual
- Idosos maiores de 75
ou superior a 12 anos que anos que tomaram a 2ª
ainda não tomaram nen- dose há mais de seis meses
huma vacina.
(abril).
2ª DOSE:
- Pessoas com alto grau
- AstraZeneca: para as de imunossupressão e que
pessoas com agendamen- estejam com mais de 28
to até 23/10 ou em atraso dias do recebimento da 2ª
- Coronavac: para as dose. Deverá apresentar
pessoas com agendamen- comprovante da situação
to até 23/10 ou em atraso da saúde.
- Pfizer: para as pes- Profissionais de saúde
De Mogi Mirim
ue nesta semana, de se- com idade a partir de 12 soas com agendamen- que tomaram a 2ª dose
gunda-feira (18) a quin- anos.
to até 23/10, em atraso. nos meses de fevereiro e
A aplicação da vacina ta-feira (21), abrangendo
Atenção: o intervalo entre março em Mogi Mirim
contra a Covid-19 prosseg- também os adolescentes
LOCAL: todas as Uni- a 1ª e 2ª doses é de 8 sem-

DOCUMENTAÇÃO
1ª DOSE
A pessoa deverá apresentar RG, CPF, comprovante de residência, além
de realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. A ficha do
Vacivida, disponível em
http://www.mogimirim.
sp.gov.br/covid, também
deverá ser apresentada
preenchida.
2ª E 3ª DOSES
É obrigatória a apresentação do RG, CPF e
comprovante da vacina
anterior. Para os pacientes com alto grau de
imunossupressão também
deverá ser acrescentado o
relatório médico.

