GR

Terça - Feira, 26 de Outubro de 2021

28
Anos

ANO XXII EDIÇÃO Nº 2087

www.oregional.net

C

15 Cidades

Edição Digital

GRUPO O REGIONAL DE COMUNICAÇÃO

Amparo - Artur Nogueira - Conchal - Cosmópolis - Engenheiro Coelho - Espírito Santo do Pinhal - Estiva Gerbi - Holambra - Itapira - Jaguariúna - Mogi Guaçu - Mogi Mirim - Paulínia - Pedreira - Santo Antônio de Posse

Amparo é a melhor cidade do Estado em Saúde e Bemestar, na sua categoria, no prêmio Band Cidades Excelentes
Nesta semana, aconteceu
em São Paulo o Prêmio Band
Cidades Excelentes, que premia as boas práticas da gestão
pública de todos os municípios
do país.
Amparo ficou em primeiro
lugar entre os municípios de
30 mil a 100 mil habitantes na
categoria Saúde e Bem-Estar,
que avalia os seguintes critérios: Cobertura estratégica
Saúde da Família; Expectativa
de vida ao nascer; Número de
leitos hospitalares por mil habitantes; Número de profissionais da saúde por mil habitantes; Proporção de internações
sensíveis à Atenção Básica,
Taxa de mortalidade infantil
por mil habitantes; Casos de
Covid-19 por 100 mil habitantes; e Mortes por Covid-19 por
100 mil habitantes.
O Chefe de Gabinete da
Prefeitura de Amparo, Alcides
Neto, esteve na premiação representando o prefeito Carlos
Alberto Martins, que estava em
Brasília.
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GCMs de Artur Nogueira e cidades
da região participam de 1º curso de
Aprimoramento e Nivelamento em
Técnicas Operacionais
A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Artur Nogueira
participou, no último sábado (23), do 1º curso de Aprimoramento e Nivelamento
em Técnicas Operacionais.
Pela manhã, os agentes se
reuniram na base da GCM

e, na sequência, realizaram
uma corrida até o Balneário
Municipal, onde aconteceu
o treinamento.
Ao todo, 38 agentes participaram do curso, sendo
que 16 integram a GM de
Artur Nogueira, e os demais

pertencem às corporações
de municípios da região,
sendo: 2 de Paulínia, 2 de
Holambra, 3 de Mogi Guaçu, 3 de Mogi Mirim, 3 de
Cosmópolis, 3 de Engenheiro Coelho, 3 de Limeira e 3
de Pedreira.
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Aniversário
de Itapira
tem Encontro
de Corais,
apresentação
da Banda
Lira, teatro e
exposições

Artista faz
pinturas
ilustrativas
na sala de
recepção da
Secretaria
de Turismo

Jaguariúna
terá retorno
100%
presencial
das aulas na
rede pública a
partir do dia 3
de novembro

O fim de semana de aniversário de 201 anos de
Itapira trouxe atrações
diversificadas e para diversos públicos. No sábado
pela manhã, a equipe da
Secretaria de Promoção
Social e do CREM (Centro
de Referência Especializado da Mulher) promoveu
uma ação educativa na
Praça José Bonifácio em
parceria com a Associação
Comercial e Empresarial.

Neste sábado, 23 de outubro, será inaugurada a
sede da Secretaria Municipal de Turismo, no anexo
do Centro de Convergência
Cultural Teotônio Vilela,
no Centro. Para celebrar o
momento, um evento será
realizado das 13h às 17h e
quem comparecer, além
de ter a oportunidade de
conhecer o local, poderá
apreciar as pinturas ilustrativas dos pontos turísticos
de Mogi Guaçu nas paredes
da sala de recepção.

Jaguariúna retoma integralmente as aulas e demais
atividades presenciais na
rede pública de ensino no
próximo dia 3 de novembro. O Decreto Municipal
nº 4.346, publicado na Imprensa Oficial na última
terça-feira, estabelece a obrigatoriedade do retorno presencial às aulas e as regras e
exceções a serem seguidas. A
obrigatoriedade, no entanto,
não será aplicada em alguns
casos específicos.
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Mogi Mirim
apresenta o
projeto CEAMO
de proteção às
mulheres
Combate à violência doméstica e a proteção à mulher. Com esse objetivo, o
Prefeito Paulo Silva recebeu
nesta quarta-feira (20) a
Deputada Estadual Patrícia
Bezerra, na Prefeitura. O
encontro teve a participação
da Presidente da Câmara
Municipal Sônia Módena e
da Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher, Elaine Navarro.
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Mogi Guaçu
recebe
municípios para
disputa de vôlei
adaptado
Por conta da pandemia da
Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo optou pelo
cancelamento do JOMI (Jogos
da Melhor Idade) em 2020 e,
neste ano, autorizou que algumas modalidades fossem realizadas. Mogi Guaçu será sede
para as disputas do Festival
Regional de Voleibol Adaptado.
60 municípios da região foram
convidados para participar e,
apesar da adesão ter sido baixa,
as disputas serão realizadas.
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Prefeitura inicia retirada de
ingressos para programação do
aniversário de Holambra

A História da Fofoca na Vida da Bruxa Boboca”, da Cia Galhofeiros

O Departamento Municipal de Turismo e Cultura
de Holambra realiza entre
segunda e quarta-feira, dias
25, 26 e 27 de outubro, a
distribuição de ingressos limitados para a programação
cultural de aniversário de
30 anos da cidade. Entre as
atrações estão a Banda Sinfô-

nica Armando de Arruda Pereira, que se apresentará no
sábado, dia 30 de outubro,
e a peça teatral “A História
da Fofoca na Vida da Bruxa
Boboca”, da Cia Galhofeiros,
que encena em duas sessões,
às 15h e às 19h30, no dia 31,
domingo – ambas no Teatro
Municipal.
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Importância da COP 26 para o Brasil e o setor privado
*

Por João Guilherme Sabino Ometto
A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a ser
realizada em Glasgow, na Escócia, de
31 de outubro a 12 de novembro deste ano, terá dois focos prioritários. O
primeiro, relativo ao financiamento e
às indenizações por perdas, interessa
mais aos países pobres e aos insulares.
O segundo é a conclusão da implementação do Artigo 6 do Acordo de Paris
(o que significaria, na prática, o início
operacional do tratado), referente à forma de contabilidade e cooperação entre
nações em transações internacionais de
carbono e o regramento do novo Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável
(MDS), que substitui o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL),
inerente ao Protocolo de Kyoto. Para o
Brasil, principalmente a indústria, será
importante que os créditos de carbono
gerados por meio do MDL sejam considerados quando entrar em vigor o MDS.
A COP 26, portanto, terá grande
relevância para o setor privado, pois,
em médio e em longo prazo, a competitividade dos negócios será influenciada
por suas decisões. Ademais, o conceito
de ESG (sigla do inglês para Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa) torna-se cada vez mais decisivo para
nortear investimentos e a decisão dos
consumidores e delinear a reputação das
empresas. Também cabe atenção aos
financiamento, às recentes tecnologias
e à adaptação às mudanças climáticas,

lembrando que, em nosso país, já ocorrem perdas econômicas decorrentes de
secas extremas, como neste momento
de crise hídrica, ou chuvas muito acima
do normal.
A Conferência de Glasgow, se exitosa,
poderá somar-se às mais marcantes
dessa agenda iniciada em 1983, quando,
por decisão da 38º Assembleia Geral da
ONU, foi criada a Comissão Mundial
de Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu a
Cúpula da Terra (Rio-92), na qual surgiram a Agenda 21 e dois grandes acordos
internacionais: Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima; e Convenção sobre Diversidade Biológica. Na ocasião, as nações assumiram
compromissos para reduzir emissões de
gases de efeito estufa e criar mecanismos
de adaptação às mudanças climáticas.
A partir de 1995, instalaram-se as
COPs. Dentre estas, as que tiveram
maior relevância foram: 3, no Japão, em
1997, quando se firmou o Protocolo de
Kyoto, que vigorou de 2008 até 2012;
13, em Bali, na Indonésia, em 2007, na
qual se adotou o Bali Road Map, que
definiu os cinco temas estratégicos das
negociações (“Visão Compartilhada”,
“Mitigação”, “Adaptação”, “Tecnologia”
e “Financiamento”); 15, em Copenhagen, na Dinamarca, em 2009, na qual
se abordaram o apoio tecnológico e o
financiamento para apoiar países em
desenvolvimento no enfrentamento

O tsunami da inovação que desafia
instituições de ensino e gestores
*

que preparou a participação da entidade
na COP 15, em Copenhagen, cuja delegação era formada por mim, então seu
coordenador, diretores e técnicos de
departamentos. A partir daí, o colegiado
participou ativamente das negociações
com o governo brasileiro, elaborando
documentos técnicos sobre os impactos
da mudança climática na competitividade da indústria e do País. Também
passou a integrar as reuniões preparatórias e as COPs. Em 2017 a federação
publicou estudo sobre instrumentos
econômicos de precificação de carbono,
sua relevância e impacto nos setores de
atividade e no PIB. É muito importante
que as entidades de classe, como de
resto toda a sociedade organizada, se
manifestem e apresentem, ideias para a
participação brasileira nesse importante
tema de interesse coletivo.
Agora, a humanidade chega a Glasgow, alertada também pela Covid-19,
com mais consciência de que não pode
seguir desrespeitando a natureza. Cuidar dela, além de preservar a vida, é fundamental para a recuperação econômica
pós-pandemia e o desenvolvimento
sustentado.
*João Guilherme Sabino Ometto é
engenheiro (Escola de Engenharia de
São Carlos - EESC/USP), empresário
e membro da Academia Nacional de
Agricultura (ANA).

Jesus, o Cristo Ecumênico, o
Estadista Divino
*

Por Paiva Netto

Por Zaki Akel Sobrinho
“Não vivemos uma
era de mudança. Vivemos uma mudança de
era”. Tenho ouvido com
frequência essa frase e,
a cada dia que passa,
mais concordo com a
reflexão que ela traz.
Vivemos um período
que exige de todos nós
uma grande capacidade
de adaptação e de reinvenção dos processos
de ensino e aprendizado, mas também no
modelo de gestão das
empresas e instituições.
O perfil dos estudantes está em constante
transformação desde
o século passado. Mas
agora, por conta do
avanço acelerado das
novas tecnologias, a
forma de ensinar e de
absorver conhecimento passa por grandes
transformações. Por
isso, pergunto: Como as
instituições de ensino
estão se preparando
para acolher os nativos
digitais? E os professores? E as corporações?
Quando analisamos
as novas gerações, percebemos que, tanto na
Geração Y, os chamados millenials, nascidos entre 1980 e 1995,
quanto na Geração Z,
dos nascidos entre 1995
e 2010, encontramos
jovens hiperconectados, capazes de realizar
multitarefas e que buscam informação fácil e
imediata. Mas, ao mesmo tempo, são abertos
à adoção instantânea de
novas tecnologias, com
necessidade extrema
de interação (na maior
parte das vezes digital)
e de exposição pública
de seus valores e opiniões - e que gostam de
mudanças constantes
em suas atividades.
Uns chamam isso
de oportunidade. Outros de ameaça. O fato
concreto é que a tecnologia e a inovação
chegam sempre antes

dos impactos da mudança do clima.
Porém, foram poucos os resultados;
16 (2010/Cancun/México), em que
foram instituídos o Fundo Verde do
Clima, Mecanismos de Transferência
Tecnológica e Ações de Adaptação; e 18
(2012/Doha/Catar), com a negociação
da prorrogação do Protocolo de Kyoto
por sete anos.
Chegou-se, assim, à COP 21, na França, em 2015, na qual foi firmado o Acordo de Paris. Este representou mudança
de paradigma, ao estabelecer que todos
os países assumiriam compromissos
de mitigação e adaptação para manter
o aumento médio de temperatura da
Terra em no máximo dois graus Celsius,
fazendo esforços para alcançar 1,5. Pela
primeira vez, a precificação e o mercado
global de carbono apareceram de modo
explícito, no Artigo 6, anteriormente citado. Merece destaque, ainda, a Rio+20,
em 2012, cujo propósito foi avaliar os
avanços ocorridos desde a Rio92 e na
qual a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em parceria
com a FIRJAN, a prefeitura do Rio de
Janeiro e a Fundação Roberto Marinho,
coordenou e patrocinou o “Espaço Humanidade”, uma das grandes atrações
do evento.
A FIESP, por meio do Departamento
de Meio Ambiente, estava acompanhando a questão desde a Rio-92. Em 2009,
engajou-se de modo mais intenso, com
a criação do Comitê de Clima e Energia,

às mãos desses jovens.
Então, o desafio, tanto
para a academia, que
atua na preparação dos
seus estudantes para
a vida e para o mercado de trabalho, como
para as empresas, que
precisam recrutar seus
novos talentos, é o de se
antecipar às mudanças
e introduzi-las em seus
processos formativos e
de gestão.
Para as corporações,
o caminho é identificar essas necessidades
trazidas pelo uso intenso das novas tecnologias para aplicar no
cotidiano do mundo do
trabalho. Dar oportunidades para estagiários
e aprendizes é uma estratégia muito assertiva
para superar o desafio
da transformação digital.
É uma relação ganha-ganha. Uma receita campeã. Afinal,
ao ajudar na inserção
desses profissionais em
desenvolvimento no
ambiente profissional,
as empresas trazem
para seu ambiente um
sopro de inspiração,
com pitacos de inovação e boas doses de
criatividade. Tanto
nas práticas de aplicação das tecnologias,
como no uso das redes
sociais, das plataformas, dos aplicativos
de diversas naturezas,
como também no aspecto comportamental. Assim, abre espaço
para um pensamento
“novo”, que contribui
para o processo de mudança acelerada, tão
importante nos dias de
hoje. Por isso é tão importante que haja uma
mudança de cultura nas
instituições públicas e
privadas, para que as
habilidades desses novos profissionais possam ser desenvolvidas
e aplicadas na medida
certa.

Por outro lado, se
os gestores enxergarem essas gerações com
olhar preconceituoso,
relegando-os apenas
a papéis auxiliares de
pouca relevância, estarão perdendo diversas
virtudes essenciais, que
podem estar faltando às
equipes mais experientes. A química nos mostra que a combinação
de elementos diferentes entre si pode trazer
resultados espetaculares. E é nesta alquimia
que os profissionais do
futuro podem atuar,
inclusive interagindo
em sinergia com as
universidades e outras
instituições educacionais, para desenhar
processos de formação
mais dinâmicos, que
aproveitem as características típicas destes
jovens para tornar seu
percurso mais efetivo.
Atualmente, os professores têm que dominar as metodologias
ativas (gameficação,
aprendizado baseado
em problemas, aprendizado em equipes),
cursos customizados,
empresas juniores,
imersão em novas tecnologias, simuladores,
desenvolvimento de
habilidades técnicas
e comportamentais.
Enfim, abrir espaço
(e a cabeça) para essa
“Nova Era”, antes que
o tsunami chegue e destrua tudo. Ou será que
ele já chegou?
*Zaki Akel Sobrinho é professor, doutor em Administração
pela Universidade de
São Paulo (USP), reitor
da Universidade Federal do Paraná (20082016), CEO e sócio
fundador da Academic
Ventures e conselheiro
do Centro de Integração Empresa-Escola do
Paraná (CIEE/PR

Paiva Netto
Escreveu Alziro Zarur (1914-1979), saudoso
proclamador da Religião de Deus, do Cristo
e do Espírito Santo, na
20a Chave Bíblica da
Volta Triunfal do Chefe
Supremo do planeta, Jesus: “Nenhum homem,
nenhum grupo forte,
nenhum povo, nenhuma
nação superpotência,
comunista ou capitalista,
poderá estabelecer a Paz
na Terra. Isto é obra pessoal e intransferível de
Jesus. Somente o Cristo
tem poder — no Céu e
na Terra — para realizar

*

essa maravilha”.
Razão por que, há
dois milênios, o próprio
Jesus nos tranquilizou
com Sua promessa: “Minha Paz vos deixo, minha Paz vos dou. Eu
não vos dou a paz do
mundo. Eu vos dou a Paz
de Deus, que o mundo
não vos pode dar. Não
se turbe o vosso coração nem se arreceie, porque Eu estarei convosco,
todos os dias, até o fim
do mundo!” (Evangelho,
segundo João, 14:27;
e Mateus, 28:20).
Jesus, o Sublime Ben-

feitor da humanidade, é a
reforma necessária para
épocas melhores. Por
isso, quanto mais próximos estivermos Dele,
mais longe ficaremos
dos problemas.
Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o Grande Amigo que não abandona amigo no meio do
caminho!
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

Paz: obra pessoal de Jesus

Por Paiva Netto
Em 1989, o produtor
de documentários da
TV polonesa, à época
vice-presidente da Associação Universal de Esperanto, jornalista Roman
Dobrzy?ski, esteve no
Brasil para participar da
inauguração do Templo
da Boa Vontade. Na ocasião, em entrevista, perguntou-me como podia
pregar o Ecumenismo
Irrestrito falando em Jesus. Respondi-lhe, conforme tantas vezes expusera meu pensamento
acerca deste tópico, que
uma das grandes tarefas
da Religião de Deus, do
Cristo e do Espírito Santo
é dessectarizá-Lo, pois
Jesus é o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista,
e concluí: o Provedor
Celeste não é um rancoroso exclusivista. Ele
é um Ideal Sublime de
Humanidade, Amor,
Solidariedade, Justiça
e Compaixão para todos os seres espirituais
e humanos. Jesus é uma
conquista diária para os
que têm sede de Saber, de
Misericórdia, de Frater-

nidade, de Generosidade,
de Liberdade, de Solidariedade e Igualdade,
segundo a Lei Universal
da Reencarnação,
— que dá a cada um
de acordo com as obras
de cada um (Evangelho,
segundo Mateus, 16:27).
Jesus, em Si mesmo,
não constitui fator de
rancores e guerras. Pregou, com o Seu Novo
Mandamento — “Amaivos como Eu vos amei.
Somente assim podereis
ser reconhecidos como
meus discípulos” (Evangelho, consoante João,
13:34 e 35) —, o Amor
elevado à enésima potência. O que as criaturas
terrenas fizeram com a
Sua Mensagem é criação
reducionista delas (...).
Publicado por LC Benedito & Vicenzotti ltda. - CNPJ:
68.282.656/0001-88
Diretor Geral: Luis Carlos Benedito - Fundação:
02/04/1999
Redação:
(19) 3896-1581 - E-mail: jornalismo@jornaloregional.
net
Circulação:
Amparo - Artur Nogueira - Conchal - Cosmópolis Engenheiro Coelho - Espirito Santo do Pinhal - Estiva
Gerbi- Holambra- Itapira - Jaguariúna - Mogi Guaçu
- Mogi Mirim - Paulínia - Pedreira - Santo Antonio
de Posse
Serviço de atendimento ao assinante e assinatura: De
segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00
ENDEREÇO:

Revelar o excelso significado do Seu Evangelho e do Seu Apocalipse, sem sectarismos,
é destacado serviço que
a Religião do Terceiro
Milênio está prestando à
sociedade do mundo (...).
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.
Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim Alves
Barbosa, nº 65 – Centro
Central de Anúncios:
(19) 3896-1581 | 3896-1916 - E-mail: comercial@
lclider.com.br
COLABORADORES:
O Regional abre espaço para os interessados em
publicar seus artigos. Entre em contato pelo email:
jornalismo@jornaloregional.net
Os artigos publicados neste jornal são de total responsabilidade de seus autores e não refletem a opnião
deste jornal. O Jornal O Regional se reserva ao direito
de selecioná-los para publicação e fazer adequadações
à linha editorial. As correspondência sem identificação
completa serão desconsideradas.
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Amparo é a melhor cidade do Estado em Saúde
e Bem-estar, na sua categoria, no prêmio Band
Cidades Excelentes

De Amparo
Nesta semana, acon-

as boas práticas da gestão
pública de todos os municípios do país.
Amparo ficou em primeiro lugar entre os municípios de 30 mil a 100
mil habitantes na categoria Saúde e Bem-Estar,
que avalia os seguintes
critérios: Cobertura
estratégica Saúde da
Família; Expectativa de
vida ao nascer; Número
de leitos hospitalares por
mil habitantes; Número
de profissionais da saúde
por mil habitantes; Proteceu em São Paulo o porção de internações
Prêmio Band Cidades sensíveis à Atenção BásiExcelentes, que premia ca, Taxa de mortalidade

infantil por mil habitantes; Casos de Covid-19
por 100 mil habitantes; e
Mortes por Covid-19 por
100 mil habitantes.
O Chefe de Gabinete
da Prefeitura de Amparo,
Alcides Neto, esteve na
premiação representando o prefeito Carlos Alberto Martins, que estava
em Brasília.
O prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria
com o Instituto Aquila
e é direcionado a todos
os municípios do país. disputa, que é federal. Excelentes acontecerá
Agora, Amparo passa A premiação da final do no mês de dezembro em
para a próxima fase da Prêmio Band Cidades Brasília.

Holambra completa 55 dias sem mortes e registra
5 novos casos de Covid-19 na semana

De acordo com balanço semanal divulgado nesta quinta-feira,

segue sem casos fatais
causados pela Covid-19
há 55 dias. Cinco novos
casos foram registrados
nos últimos 7 dias. No
momento, não há pessoas
em internação hospitalar
e apenas 3 pacientes com
suspeita aguardam, em
isolamento, o resultado
de exames. Desde o início
da pandemia o município
totaliza 2.106 casos: 2.091
curados e 15 óbitos.
Com população estimada em 15.272, cerca
de 10.530 habitantes já
dia 21 de outubro, pelo tomaram a segunda dose
Departamento Munici- ou a dose única do imunipal de Saúde, Holambra zante contra o novo coro-

navírus, completando o
ciclo vacinal. O número
corresponde a 68,9% da
população. Até o momento, 13.100 pessoas
tomaram a primeira dose,
10.117 a segunda, 513 a
dose de reforço e 413 a
dose única. Os dados são
do Vacinômetro do Estado de São Paulo, atualizados no dia 21 de outubro.
A vacinação segue nessa sexta-feira, dia 22 de
outubro, no Salão da Terceira Idade, das 8h às 12h
e das 13h às 15h. O atendimento será por ordem de
chegada e é destinado a
moradores com a 2ª dose

da vacina Fiocruz/AstraZeneca atrasada ou programada para essa data e
trabalhadores da área da
saúde e imunossuprimidos que tenham tomado a
2ª dose há, pelo menos, 6
meses ou 28 dias, respectivamente. Maiores de
idade que tenham tomado a 1ª dose da vacina
da Pfizer até o dia 1º de
outubro também serão
atendidos. Em todos os
casos é necessário apresentar documento oficial
com foto e CPF. Para
recebimento de 2ª e 3ª
doses é preciso apresentar ainda o comprovante

de vacinação anterior.
“É com muita satisfação que observamos
um período de quase
dois meses sem óbitos
causados pela doença. É
um reflexo de meses de
trabalho incessante de
prevenção e aplicação
de protocolos sanitários,
além da vacinação. Mais
uma vez, peço para que
todos continuem usando
máscaras e utilizando
o álcool em gel regularmente para mantermos
os riscos de contágio sob
controle”, declarou o diretor da pasta, Valmir
Marcelo Iglecias.

Santo Antônio de Posse: mais benefícios à Defesa
Civil e habitação
De Santo Antônio de uma tenda e um tripé de
Posse
suporte para holofotes.
“Isso é resultado de uma
A Defesa Civil de San- atividade pioneira no
to Antônio de Posse re- Brasil, conhecida como
ceberá um veículo e eq- ‘Ação de Aparelhamento
uipamentos do governo Municipal’. No primeiro
do Estado para garantir ano do projeto, contou
a manutenção das ativ- com aporte de R$ 5 milidades desempenhadas hões”, declarou.
pela Defesa Civil, de acorEdmir Chedid explido com a Coordenadoria cou ainda que o reforço
Estadual de Proteção e garantido para Santo
Defesa Civil. A iniciativa Antônio de Posse será
atende reivindicação do fundamental ao cronodeputado Edmir Chedid grama de trabalho da
(DEM).
administração pública
O parlamentar afir- municipal. “Temos muimou que o município to respeito pela Defesa
receberá uma pick-up, Civil. Por isso, indicamos
além de motosserra, o veículo e os equipa-

mentos, que irão trazer
mais segurança à comunidade”, destacou.
Na ocasião, também
destacou a liberação de
R$ 1,2 milhão para a
construção de 120 unidades habitacionais no
município. “Estamos atuando com a finalidade de
garantir mais benefícios
a Santo Antônio da Posse. Apesar das conquistas, reiterei ao governo
estadual a preocupação
com nosso município”,
completou.
Investimentos
O investimento confirmado pelo Estado tam-

bém garantirá a compra
de equipamentos e materiais de uso permanente às unidades da
Defesa Civil de Águas de
Lindoia, Amparo, Bom
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Jarinu,
Joanópolis, Pedra Bela,
Pedreira, Pinhalzinho,
Piracaia, Serra Negra e
Socorro, assim como às
de Campo Limpo Paulista, Holambra, Itapira e
Jaguariúna.
Por intermédio do
deputado Edmir Chedid
também serão contemplados Alumínio, Piedade
e Tapiraí (Região Metropolitana de Sorocaba),

além de General Salgado (Região de Governo
de Araçatuba) e Itararé
(Região de Governo de
Itapeva). “Uma conquis-

ta muito importante aos
nossos municípios, conforme relatório que enviei ao governo estadual”,
finalizou o parlamentar.

Dados do Detran.SP mostram que renovação de
CNHs cresceu 98 % no Estado de São Paulo
Da Redação
Levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito
(Detran.SP) mostra que
entre janeiro e setembro deste ano houve
um crescimento de 98%
na quantidade de renovações de CNHs no
Estado de São Paulo, na
comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 2.501.008
milhões de habilitações
renovadas nos nove primeiros meses de 2021,
contra 1.263.048 milhão
no mesmo período de
2020.
Com a ampliação dos

serviços digitais do Detran.SP, hoje 60% das
renovações de CNH são
feitas sem a necessidade
do motorista comparecer presencialmente a
uma unidade de atendimento. Em 2020,
somente 27,4% desses
procedimentos eram
efetuados pelos canais
eletrônicos.
Vale lembrar que,
devido à pandemia do
coronavírus, os prazos
para renovar a habilitação foram prorrogados
e, com isso, a validade
do documento, a partir
de março de 2020, segue
suspensa por tempo indeterminado, conforme

determinação da resolução nº 828/21 do
Contran (Conselho Nacional de Trânsito).
“Apesar da suspensão
temporária dos prazos
para renovação de CNH,
o Detran.SP disponibiliza o serviço para o
cidadão paulista. De
forma rápida, segura
e sem burocracia, os
motoristas têm usado
as plataformas digitais
para manter a documentação em dia”, destaca Neto Mascellani,
diretor-presidente do
Detran.SP.
Após a solicitação e
a realização do exame
médico e/ou psicológi-

co, é possível obter a
nova CNH digitalmente
pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito
(CDT) e através dos Correios, onde o cidadão recebe o documento físico
no endereço cadastrado
no Detran.SP.
Os motoristas que
estão com a habilitação
vencida ou a vencer em
30 dias podem fazer o
pedido de renovação
da CNH, de forma online, pelo portal (www.
poupatempo.sp.gov.br)
ou aplicativo Poupatempo Digital. O condutor,
no entanto, não deve ter
qualquer tipo bloqueio
no prontuário, como

suspensão, por exemplo.
Utilizar a habilitação
de maneira eletrônica é
fácil. A CNH é acessada
por meio de um código
de segurança ou por
meio de um QR Code
presente no documento
físico e é disponibilizada por um aplicativo, o
CDT (Carteira Digital
de Trânsito), da Serpro (Empresa de Tecnologia da Informação
do Governo Federal).
Esse aplicativo está disponível nos principais
sistemas operacionais
dos telefones celulares e
permite que o condutor
gere a CNH sem precisar
comparecer a uma uni-

dade de atendimento do
Detran.SP ou do Poupatempo.
Além do serviço digital de renovação da
CNH, o órgão estadual
de trânsito disponibiliza mais de 70 opções
de serviços eletrônicos. Podemos destacar
também: segunda via
da CNH, licenciamento,
transferência, registro
e liberação de veículos,
consulta de multas e
de pontuação na habilitação, indicação de
condutor, inclusão de
exercício de atividade
remunerada, adição e
mudança de categoria da
CNH, entre outros.

26 de Outubro 2021

- Caderno A |

4

Prefeitura inicia nesta segunda retirada de
ingressos para programação de aniversário
De Holambra

peça teatral “A História da
Fofoca na Vida da Bruxa
O Departamento Mu- Boboca”, da Cia Galhonicipal de Turismo e Cul- feiros, que encena em duas
tura de Holambra realiza sessões, às 15h e às 19h30,
entre segunda e quarta-fei- no dia 31, domingo – amra, dias 25, 26 e 27 de bas no Teatro Municipal. A
outubro, a distribuição de retirada dos convites pode
ingressos limitados para a ser feita gratuitamente,
programação cultural de das 8h30 às 16h30, no
aniversário de 30 anos da Espaço do Empreendedor,
cidade.
instalado no prédio da
Entre as atrações estão Prefeitura, na Alameda
a Banda Sinfônica Arman- Maurício de Nassau, 444,
do de Arruda Pereira, que no Centro.
se apresentará no sábado,
“Nossa cidade celebra
dia 30 de outubro, e a 30 anos e merece uma bela

comemoração. Prezamos,
no entanto, pela saúde e
bem-estar de toda a população. Para que não haja
aglomerações, realizaremos a retirada prévia dos
ingressos das atrações”,
explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura,
Alessandra Caratti. “Todos
estão convidados. São atrações de muita qualidade
e que, sem dúvida, encantarão adultos e crianças”.
A comemoração dos
30 anos do município
também irá contar com

um ato cívico no dia 29,
sexta-feira, em frente ao
Paço Municipal, com apresentações dos Gaiteiros de
Holambra, da Fanfarra
Amigos de Holambra e da
Orquestra de Viola Caipira
da cidade. Alunos da Escola Municipal Parque dos
Ipês ainda farão uma dramatização sobre a história
da cidade e haverá distribuição de bolo. Todas
as atividades são gratuitas
e irão respeitar os protocolos de prevenção à
Covid-19.

Prefeito inaugura obras de Chafariz do Boulevard
Holandês
De Holambra
O prefeito de Holambra, Fernando Capato, inaugurou nesta
quinta-feira, dia 21 de
outubro, a mais nova
atração turística da cidade: um chafariz localizado na rotatória
em frente ao Boulevard
Holandês, no centro da
cidade. Além de Capato, a cerimônia contou com a presença do
vice-prefeito, Miguel
Esperança, vereadores,
diretores municipais e
representantes da sociedade civil.
Feito de alvenaria, o
chafariz é revestido de
azulejos – alguns deles
com motivos holande-

porque ser
digital é
fundamental
para o
R
u
t
u
f o.
Na Escola Champagnat, seu filho conta com
recursos da Microsoft, como Office, Minecraft e
elementos de robótica que compõem os processos
de aprendizagem, desenvolvendo diversas
competências essenciais para o futuro. Ele ainda
contará com:
●
●
●
●
●

Aprendizagem criativa;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Convívio com projetos sociais;
Ações do Núcleo Pastoral;
E muitas outras vivências transformadoras.

Agende sua visita.

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

ses, como moinhos e
tamancos. No centro há
uma escultura em forma
de tulipa, confeccionada
em aço inox. Os jatos
de água contam com
iluminação colorida,
com tecnologia LED. A
área ao redor da atração
recebeu um trabalho
paisagístico. Foram investidos, ao todo, cerca
de R$ 400 mil. “Neste
momento de retomada
das atividades econômicas, Holambra reforça
sua posição no cenário
turístico do Estado de
São Paulo e se destaca,
garantindo mais charme
e um novo e encantador
atrativo a moradores
e visitantes”, avalia o
prefeito.

Segundo ele, a construção foi feita no principal corredor de acesso
à Capital Nacional das
Flores, em um ponto de
grande fluxo de holambrenses e que está entre os mais concorridos

pelos turistas. “É uma
obra que valoriza esse
espaço e que deixa nossa
cidade ainda mais bonita”, reforça a diretora
municipal de Turismo
e Cultura, Alessandra
Caratti.
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Pedreira exibe documentário em comemoração aos
seus 125 anos
de várias personalidades
envolvidas com a Cultura
e a Economia Criativa de
Pedreira.
A obra conta com
57m57s e retrata de forma
dinâmica, através de entrevistas com artistas, empresários, jornalistas e autoridades locais, histórias
e relatos sobre vários temas, como por exemplo:
a imprensa local, a Corporação Musical Santana, a
De Pedreira
de Cultura estará apre- Cultura, Economia, evensentando o documentário: tos artísticos, carnavais e
Em comemoração ao “Pedreira 125 anos”.
escritores locais.
aniversário de 125 anos de
Produzido pelo cin“Um
documentário
Emancipação Político-Ad- easta J. Peron, o Docu- tem o poder de imortalizar
ministrativa de Pedreira, mentário “Pedreira 125 um legado. As gerações fua Secretaria Municipal Anos” traz depoimentos turas que tiverem acesso a

esse conteúdo conhecerão
um pouco dos fatos que
marcaram uma época em
nossa cidade”, comenta J.
Peron.
O lançamento será realizado dentro do programa
“Arte da Hora”, no dia 26
de outubro, terça-feira, a
partir das 19h30 na SRTV
e com transmissão simultânea nas redes sociais
da Prefeitura de Pedreira e
da Secretaria de Cultura.
Segundo o secretário
municipal de Cultura,
João Paulo Nascimento,
“resgatar a história e a cultura do Município através
da oralidade nos permite
eternizar fatos e pontos

de vista da sociedade. Dar
visibilidade e difundir esses acontecimentos é uma
das missões da nossa Secretaria. O documentário
poderá ter uma ‘Parte 2’,
de tão rica que é a história
e de tantos personagens
do nosso Município”,
disse.
Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior os
cidadãos devem comemorar e muito os 125 anos
de Pedreira. “Desde a sua
Emancipação, Pedreira
vem registrando em sua
história muitas conquistas e um progresso constante, em meu quinto
mandato como Chefe do

Executivo me sinto honrado em fazer parte de sua
história. Parabéns a toda
nossa população, aqueles
que participaram do Documentário e a equipe da
Secretaria de Cultura pela
iniciativa”, enfatizou Bernardes.
O Documentário “Pedreira 125 anos” ficará
disponível também no
acervo da Secretaria Municipal de Cultura para
consulta e para exibições.
“Agradecemos ao cineasta
J. Peron pelo empenho e
dedicação a esse trabalho
tão importante para nosso
Município”, concluiu Nascimento.

Fim de semana de aniversário tem Encontro de
Corais, apresentação da Banda Lira, teatro e
exposições

O fim de semana de
aniversário de 201 anos de
Itapira trouxe atrações diversificadas e para diversos
públicos.

No sábado pela manhã, a equipe da Secretaria
de Promoção Social e do
CREM (Centro de Referência Especializado da Mul-

her) promoveu uma ação
educativa na Praça José
Bonifácio em parceria com
a Associação Comercial e
Empresarial.

À noite, a Igreja Matriz
de Santo Antônio abrigou a
29ª edição do Encontro de
Corais. O anfitrião Coral Cidade de Itapira, sob regência da Maestrina Marcela
Pereira, se apresentou ao
lado do Coral Santa Teresa,
de Mogi Guaçu, e do Coral
Lírico O Mensageiro, de Rio
Claro. A entrada é franca e
os organizadores pedem a
doação de 1kg de alimento
não perecível em prol dos
Vicentinos.
No domingo, dia do
aniversário da cidade, a
programação começou às
8h00 com o Ato Cívico de
hasteamento das bandeiras em frente à Casa da
Cultura “João Torrecillas
Filho”. Em seguida houve
uma homenagem no Monumento do Lions Clube e
apresentação do Canil da
Guarda Civil Municipal.
Às 9h00, na Praça do
Ciclista no bairro Santa
Bárbara, aconteceu a saída
do Mini Passeio de Bicicleta organizado pela AIC
(Associação Itapirese de
Ciclistas) em parceria com
a Prefeitura. O percurso
pelas ruas da cidade foi de
6 quilômetros.
Também às 9h00
aconteceu a abertura da
exposição Toy Fonseca –
Caleidoscópio das Artes
no Museu Histórico. Com
curadoria do fotógrafo
Fábio Zangelmi, a exposição apresenta parte
do acervo fotográfico de
Luiz Antonio da Fonseca,
mais conhecido como “Toy
Fonseca”, figura ilustre da
cidade de Itapira pela sua
atuação na política e como
radio jornalista e diretor

da Rádio Clube de Itapira.
Toy foi responsável pela
programação musical, disseminação de informações
e cobertura jornalística de
uma série de eventos marcantes e importantes para
a história do município de
Itapira.
Dessa forma, o acervo
conta com fotos de Itapira somadas a imagens da
época que Toy Fonseca estudou Direito na Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo. Nesse período ele integrou a cena de
vanguarda da música e do
teatro na cidade de São
Paulo, frequentando os
festivais da MPB, participando do elenco da peça
Morte e Vida Severina,
dirigida por Silnei Siqueira
e Roberto Freire e baseada na obra homônima de
João Cabral de Melo Neto,
com a qual teve a oportunidade de excursionar pela
Europa participando de
festivais como o de Nancy,
na França, onde a peça ganhou os prêmios de crítica e
público. Graças a seu amor
pela fotografia, Toy fez inúmeros registros de todos
esses momentos relatados
acima, gerando um acervo
riquíssimo, tanto do ponto
de vista histórico, quanto
artístico, dado o olhar criativo e ousado desse artista
plurissemiótico.
O Museu de História
Natural também esteve
aberto das 10h00 às 16h00
com suas exposições temporárias e permanentes.
O projeto Muro Retrato,
viabilizado pela Lei Aldir

Blanc e idealizado pelo
fotógrafo Luís Galaverna e
pela ilustradora e designer
Mônica Machado, também é uma das atrações.
Ao longo dessa semana,
os artistas finalizaram a
aplicação das estampas em
diversos pontos da cidade
que prestam homenagens à
Congada Mineira de Itapira
e aos profissionais de saúde.
As intervenções podem
ser apreciadas no Palco do
Parque Juca Mulato, ao
lado da Casa da Cultura, ao
lado do Museu de História
Natural, na Estação Fepasa
e no prédio do Ambulatório
Pós-Covid (ao lado do Hospital Municipal).
Às 16h00 o anfiteatro da
Escola Estadual “Dona Elvira Santos de Oliveira” recebeu o espetáculo circense
“Caravana Roliday”, da Cia.
Tomara que Não Chova.
Caravana Roliday é o encontro inusitado do Maluco
Mestre de Cerimônia Catraca (Marcos De Vuono)
com o explosivo palhaço
Espuleta (Rodrigo Senden).
Os dois se unem trazendo a pureza e a alegria do
palhaço para a rua. Entre
malabarismos, mágicas,
e “perigosos números”,
homenageiam o picadeiro
do circo. A atração é livre
para todos os públicos e
os ingressos podem ser
retirados no local com 40
minutos de antecedência.
Finalizando a programação do dia, a Banda
Sinfônica Lira Itapirense
fez um concerto especial de
aniversário no Parque Juca
Mulato.
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GCMs de Artur Nogueira participam de 1º curso de
Aprimoramento e Nivelamento em Técnicas Operacionais

De Artur Nogueira
A Guarda Civil Mu-

nicipal (GCM) de Artur
Nogueira participou,
no último sábado (23),

do 1º curso de Aprimoramento e Nivelamento
em Técnicas Operacionais. Pela manhã, os
agentes se reuniram
na base da GCM e, na
sequência, realizaram
uma corrida até o Balneário Municipal, onde
aconteceu o treinamento.
Ao todo, 38 agentes
participaram do curso,
sendo que 16 integram
a GM de Artur Nogueira, e os demais pertencem às corporações de

municípios da região,
sendo: 2 de Paulínia, 2
de Holambra, 3 de Mogi
Guaçu, 3 de Mogi Mirim,
3 de Cosmópolis, 3 de
Engenheiro Coelho, 3 de
Limeira e 3 de Pedreira.
Com carga horária de
10 horas/aula, o comandante Marcelo Fantini
destaca que foram ministradas 09 disciplinas
e os GCMs receberam
instruções teóricas e
práticas que abrangeram conteúdos relacionados a abordagens de

veículos, motocicletas e
transeuntes, Assalt Bus,
busca veicular, busca
pessoal, defesa pessoal,
algemação e condução
de detidos. Ao final, todos os agentes receberam um diploma de
conclusão.
O secretário Dr. Roberto Daher destaca a
importância de se investir no aprimoramento da equipe. “Integrar
a força de segurança
pública tem que ser motivo de honra, de or-

gulho, especialmente
de profissionalização.
A capacidade técnica
é que vai nos refletir
diante da sociedade,
principalmente no agir
dentro da legalidade.
Nossos agentes estão
ainda mais preparados
para combater a criminalidade”, destacou.
O curso foi ministrado por agentes de
Artur Nogueira, Campinas, Engenheiro Coelho,
Iracemápolis, Cosmópolis e Limeira.

Administração Toninho Bellini entrega nova sede da
EMEB “Dona Izaura da Silva Vieira”
De Itapira
A manhã desta sexta-feira, 22, iniciou com a
entrega da nova sede da
EMEB “Dona Izaura da
Silva Vieira”, no bairro
Jardim Magali. O Prefeito Toninho Bellini, o
vice Mário da Fonseca e
diversas autoridades participaram do ato junto com
a equipe de professores da
escola, alunos e familiares.
Em seu discurso, Toninho Bellini falou sobre o
desafio que a Secretaria
de Educação enfrenta desde o início da pandemia
e exaltou o empenho de
todos os professores para
garantirem a educação
das crianças, mesmo que
à distância. “A Educação
sempre foi um dos pilares
de meu governo e vamos

trabalhar com muito empenho, dedicação e investimentos nessa área. Toda
a equipe técnica é digna da
nossa admiração e respeito
pelo trabalho desenvolvido
nesse difícil momento de
pandemia. E hoje estamos
todos muito felizes em estar aqui entregando essa
nova escola muito bem
estruturada para alunos e
professores”, discursou.
A secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini também
relembrou os desafios da
equipe durante a pandemia e agradeceu a todos
pelo empenho. “Nossa cidade foi pioneira na região
no retorno das aulas presenciais no formato híbrido.
Temos esperança de dias
melhores e essa inauguração é um marco que te-

remos muito a comemorar
no ano que vem”.
A nova sede da escola
está situada na Rua Rosana
Avelino de Oliveira Preto,
n° 85, no bairro Jardim
Magali, com acesso pelo
Centro de Lazer. Com uma
estrutura moderna, conta
com 11 salas de aula, duas
salas de arte, laboratório de
informática, sala de leitura,
sala de período integral,
quadra poliesportiva, pátio, sanitários masculinos
e femininos com acessibilidade, cozinha, despensa,
refeitório, sala de atendimento, secretaria, sala de
material Educação Física,
depósitos para material,
sala de professores, depósito para arquivo, quatro sanitários individuais
para equipe administrativa, copa, três salas para

o suporte pedagógico, lavanderia e despensa para
material de limpeza.
Michele Cremasco Vieira e Francisco Vieira, bisnetos da patronesse da
escola, também participaram da inauguração.
“Queremos parabenizar
a todos por essa escola
e por esse momento tão
especial. Acreditamos que
o futuro do país começa
pela educação e aqui estão
vocês construindo o nosso
futuro”, disse Michele.
Cerca de 450 alunos
de 1º ano ao 5º ano do
ensino fundamental serão
atendidos na escola a partir
do ano que vem. A equipe
conta com 21 professores
polivalentes, dois professores de educação física,
dois professores de arte e
cinco professoras adjuntas,

além de uma gestora e duas
coordenadoras. “Esperamos que nossos alunos
possam desfrutar desse
ambiente. A educação não
transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as
pessoas mudam o mundo”,
declarou a gestora da unidade, Loide Lopes Bueno.
A construção do prédio
da EMEB “Dona Izaura da

Silva Vieira” foi feita pela
empresa Soluções Serviços
Terceirizados Eirelli. As
obras foram iniciadas em
9 de dezembro de 2019 e
concluídas em 17 de setembro desse ano. O custo
foi de R$ 5.944.535,41 e os
recursos são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da
Caixa Econômica Federal.

Águas de Holambra participa de palestra no PSF
Imigrantes

De Holambra

parceria com o Posto de
Saúde da Família (PSF) do
Na sexta-feira (22), a bairro Imigrantes, realizou
Águas de Holambra, em palestra de conscientização

sobre câncer de mama e
importância do cuidado íntimo da mulher. O evento,
realizado no próprio PSF,
contou com a participação
de moradores e, ainda, um
café da manhã.
Durante a palestra sobre prevenção do câncer,
a enfermeira técnica responsável pela unidade,
Erica Roberta Escotom
de Souza, pontuou a importância de procurar ajuda médica em caso de dúvidas. “No aparecimento de

caroço, secreção, inchaço,
descamação ou qualquer
outra anomalia na mama, é
importante que o paciente
procure o médico imediatamente. Quanto mais
cedo o tratamento iniciar,
as chances de recuperação
aumentam bastante”, disse
a enfermeira. “Os homens
também devem ficar atentos a qualquer anomalia,
caroço, ou sintoma estranho que surgir na mama
para iniciar a prevenção e
o tratamento necessário”,

completou Erica.
A ginecologista Salete
Crepaldi salientou que “É
importante que todas as
mulheres tomem todos
os cuidados necessários,
como o exame de toque e a
mamografia. O acompanhamento médico contínuo
é ideal para a manutenção
da qualidade de vida”.
CAIXAS D’ÁGUA - Na
oportunidade, Jonatan
Neves, da área de Responsabilidade Social da Águas
de Holambra, relembrou a

importância de as residências contarem com uma
caixa d’água. “Além de
garantir o abastecimento
no caso de interferências
pontuais na distribuição
de água, são um auxílio na
qualidade de vida. Com
manutenção periódica,
como a limpeza de 6 em
6 meses, as caixas d’água
mantem a qualidade da
água distribuída pela concessionária”, disse Jonatan.

Jaguariúna terá retorno 100% presencial das aulas na
rede pública a partir do dia 3 de novembro
De Jaguariúna

4.346, publicado na Imprensa Oficial na última
Jaguariúna retoma terça-feira, estabelece a
integralmente as aulas e obrigatoriedade do redemais atividades pres- torno presencial às auenciais na rede pública las e as regras e exceções
de ensino no próximo a serem seguidas.
dia 3 de novembro. O
“As aulas e demais
Decreto Municipal nº atividades presenciais

deverão ser retomadas
integralmente, com o
objetivo de atender a
100% dos estudantes”,
diz o decreto. E continua: “Fica estabelecida
a obrigatoriedade dos
estudantes em frequentar as aulas e atividades

presenciais na escola a
partir de 3 de novembro
de 2021”, diz o decreto.
A obrigatoriedade, no
entanto, não será aplicada nos seguintes casos:
Estudantes com comorbidades, gestantes
ou puérperas; a partir

de 12 anos pertencente ao grupo de risco
para Covid-19 e que
não tenha completado
seu ciclo vacinal contra a Covid-19 e menor
de 12 anos pertencente
ao grupo de risco para
Covid-19.

Aos estudantes que
não retornarem presencialmente, será oferecido ensino remoto (plataformas digitais, atividades impressas, aulas
síncronas - próprio professor da turma - e outros meios específicos).

Polícia Municipal de Holambra recebe homenagem
da Câmara dos Deputados
De Holambra

rança Pública e Combate
ao Crime Organizado da
A Polícia Municipal de Câmara dos Deputados.
Holambra foi homenage- O reconhecimento se deve
ada nesta quinta-feira, à participação da corpodia 21 de outubro, com ração em uma ação inteuma moção de aplauso e grada da Polícia Militar
louvor dos parlamentares do Estado de São Paulo,
da Comissão de Segu- da Guarda Municipal de

Jaguariúna e da Polícia
Municipal de Holambra
que resultou na recuperação de uma carga roubada de pneus, avaliada em
R$ 1,5 milhão.
A homenagem, que
atende a um requerimento da deputada federal e

policial Kátia Sastre, do
PL-SP, cita que a “intensa
integração entre as forças
de segurança de diversas
unidades e entes diferentes, o apoio do policiamento rodoviário e do
Águia, resultaram em uma
operação limpa e sem um

disparo de arma de fogo
sequer, com a prisão de
todos os envolvidos e a recuperação total da carga”.
“Holambra é destaque
na região pelos altos índices de qualidade de vida
e segurança”, pontuou o
prefeito Fernando Capato.

“Nossa polícia é preparada
e passa frequentemente
por cursos de atualização.
Essa homenagem é recebida com muita alegria e
chega para coroar o excelente trabalho desenvolvido pela corporação”.
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Para proteger às mulheres da violência, Mogi
apresenta o projeto CEAMO
à Mulher Mogimiriana) no
município.
“Com esse projeto, a
finalidade é garantir à
mulher a certeza que as
medidas protetivas precisam ser cumpridas, bem
como assegurar o apoio e
acolhimento necessário.
Daí, a importância da implementação desta iniciativa na cidade”, destacou o
De Mogi Mirim
participação da Presiden- Prefeito Paulo Silva.
te da Câmara Municipal
O projeto CEAMO, a
Combate à violência Sônia Módena e da Presi- Casa da Mulher Mogidoméstica e a proteção à dente do Conselho Munic- miriana, é uma iniciativa
mulher. Com esse objeti- ipal dos Direitos da Mul- voltada ao apoio às mulvo, o Prefeito Paulo Silva her, Elaine Navarro. Na heres vítimas de violência
recebeu nesta quarta-feira ocasião foi entregue para doméstica e tem a finali(20) a Deputada Estadual a parlamentar o pedido de dade de acolher e prestar
Patrícia Bezerra, na Pre- apoio para a instalação do atendimento psicológico,
feitura. O encontro teve a CEAMO (Centro de Apoio social e orientação jurídi-

ca às mulheres em situação de violência, visando
romper o ciclo de violência
através do atendimento
individual, familiar ou
em grupo. A iniciativa é
resultado de esforço conjunto entre a Secretária de
Assistência Social Cristina Puls, a Presidente da
Câmara Municipal Sônia
Módena e a Presidente do
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher Elaine
Navarro.
Atualmente, o município já presta um
serviço específico à população feminina através da
Patrulha Maria da Penha,
implementada desde 8 de
Março, data em que é cele-

brado o Dia Internacional
da Mulher.
O encontro contou
também com a participação das vereadoras
Luzia Cristina Cortes
Nogueira, Mara Choquetta e dos vereadores Marcos Antonio Franco e Luis
Roberto Tavares. O Chefe
de Gabinete Allan Rodrigo Alves, os secretários
municipais de Educação
Ana Lúcia Bueno Peruchi;
de Assistência Social Cristina Puls; de Segurança
Pública Luiz Carlos Pinto;
de Governo Massao Hito;
de Administração e de
Suprimentos e Qualidade
Mauro Nunes e de Cultura
e Turismo Luiz Dalbo e o

Ouvidor Municipal Cláudio Salgado participaram
do evento.
Com o apoio dos Conselhos Municipais na implementação das políticas
públicas direcionadas as
mais diversas camadas
da população, a ação teve
a presença do presidente do Conseg (Conselho
de Segurança de Mogi
Mirim) Marcelo Massini
e da vice-presidente do
Conselho Municipal de
Assistência Social Cíntia
Fantagussi.
Na ocasião, os alunos
do professor de música
Jônathas Fernandes realizaram a apresentação
de peças musicais.

Artista faz pinturas ilustrativas na sala de
recepção da Secretaria de Turismo
De Mogi Guaçu
Neste sábado, 23 de
outubro, será inaugurada a sede da Secretaria
Municipal de Turismo,
no anexo do Centro de
Convergência Cultural Teotônio Vilela, no
Centro. Para celebrar
o momento, um evento
será realizado das 13h
às 17h e quem comparecer, além de ter a oportunidade de conhecer o
local, poderá apreciar
as pinturas ilustrativas
dos pontos turísticos de
Mogi Guaçu nas paredes

da sala de recepção.
O trabalho foi realizado pela artista plástica
da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística), Juliana Bueno, que
pintou um painel com os
principais atrativos de
turismo do munícipio,
como a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Igreja
de Nossa Senhora do
Rosário, Ponte de Ferro,
Rio Mogi Guaçu, Escola
Estadual Padre Armani
e de ciclistas em trilhas.
A artista também teve
a colaboração de Luiza

Bueno de Carvalho e
Clécio de Abreu.
“É uma produção
belíssima sobre a riqueza e história de Mogi
Guaçu, que retrata muito bem os motes que
iremos desenvolver para
o turismo da cidade”,
comentou o secretário
da pasta, Luiz Cláudio
Soares de Paula, o Luca.
No ato de inauguração, o Plano Municipal de Turismo, documento integralmente revisado, será entregue ao
prefeito Rodrigo Falsetti
pelo secretário de Turis-

mo e por representantes
do Conselho Municipal
de Turismo (COMTUR).
Na sequência, o chefe
do executivo deverá encaminhar o documento
à Assembleia Legislativa de São Paulo, com a
finalidade de que Mogi
Guaçu possa ser reconhecida como Município
de Interesse Turístico
(MIT).
Durante o evento
deste sábado, uma banda de rock fará uma
apresentação e no local
haverá praça de alimentação.

Prefeitura fará nova ligação de acesso com a
Avenida Brasil, na Zona Oeste
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou
nesta quarta-feira, 20
de outubro, as obras de
interligação viária no
sentido bairro-centro
de trecho ao lado do
Tiro de Guerra (TG), no
Jardim Nossa Senhora
das Graças, e a Avenida
Brasil, com a construção
de uma nova via que
dará acesso a uma rotatória no cruzamento

das Avenidas Brasil e
Tancredo Neves. O projeto integra o plano diretor de Mogi Guaçu, mas
nunca foi executado.
O novo acesso, que
tem como proposta assegurar melhor qualidade
de vida e apropriação
do espaço público pelas
pessoas que serão beneficiadas pela ação de
mobilidade urbana, foi
planejado pela atual Administração Municipal
após analisar o projeto
original de mobilidade

urbana da Avenida Brasil. Foi verificado que
haveria uma sobra dos
recursos previstos no
convênio do Programa
Avançar Cidade do Governo Federal, que tem
financiamento da Prefeitura de Mogi Guaçu
junto à Caixa Econômica
Federal (CEF), no valor
de R$ 29 milhões.
Com isso, a Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana optou por
executar o novo acesso, o
que foi aceito pela insti-

tuição financeira e pela
empresa responsável
pelas obras do Avançar
Cidades. O secretário
de Obras e Mobilidade,
José Antonio Ortiz Bueno, comentou que trata-se de um investimento importante para Mogi
Guaçu. “Será um novo
caminho de ida e volta
ao trabalho ou de lazer e
que facilitará a vida dos
moradores dos bairros
Jardins Nossa Senhora
das Graças, Igaçaba e do
Parque Cidade Nova.

Com cerca de 240
metros de extensão, a
nova via agregará fluidez
ao tráfego, conforto e segurança para os motoristas, com a consequente
redução do percurso percorrido e do tempo de
viagem para os usuários
do sistema viário municipal que passam pelo
local frequentemente.
“A pista fará interligação de quem desce do
Parque Cidade Nova diretamente com a Avenida Brasil sem precisar ir

até a rotatória de retorno do Jardim Igaçaba.
Também simplificará
o acesso de entrada ao
Condomínio Oregon,
pois a rotatória entre as
Avenidas Brasil e Tancredo Neves permitirá
uma afluência mais
viável e prática para os
moradores e visitantes”,
explicou.
A obra tem prazo de
conclusão de 30 dias
e não será necessário
interditar o local para a
execução do trabalho.

Todas as UBSs têm vacinação contra a Covid
nesta semana, nos períodos da manhã e tarde
De Mogi Mirim

UBS Santa Cruz
entre 12 e 17 anos que reUBS Vanderlei da Silva
UBS Santa Clara
ceberam a 1ª dose há oito Bueno
A aplicação da vacina
UBS Parque do Estado semanas (56 dias).
***OBS: a vacina Corocontra a Covid-19 avança II
navac está centralizada
no município e será realizaUBS Dr. José Antônio
3ª DOSE:
nestas três UBSs
da de segunda-feira (25) a Seixas Pereira
- Idosos maiores de 60
HORÁRIO: 8h às 10h30
sexta-feira (29).
anos que tomaram a 1ª e das 13h às 19h
A vacinação abrange
UBS Antônio Albejante dose há mais de seis meses
1ª DOSE: para todas as
também os adolescentes
HORÁRIO: 8h às 10h30
- Pessoas com alto grau pessoas com idade igual ou
com idade a partir de 12 e das 13h às 15h30
de imunossupressão e que superior a 18 anos que ainanos (somente 2ª dose), ex2ª DOSE:
estejam com mais de 28 da não tomaram nenhuma
clusivamente com a Pfizer.
- AstraZeneca
dias do recebimento da 2ª vacina.
Já para os adultos (acima
Para as pessoas com dose. Deverá apresentar
de 18 anos), o prazo entre agendamento até 30/10 ou comprovante da situação
2ª DOSE:
a 1ª e 2ª dose dessa vacina em atraso
da saúde.
- AstraZeneca
caiu para 21 dias.
- Profissionais de saúde
Para as pessoas com
Já a 1ª dose será desti- Pfizer
que tomaram a 2ª dose nos agendamento até 30/10 ou
nada somente para a popPara as pessoas com meses de fevereiro e março em atraso
ulação adulta.
agendamento até 30/10 ou em Mogi Mirim
em atraso.
- Pfizer
------- LOCAIS DE APLIPessoas com idade igual
------- LOCAIS DE
Para as pessoas com
CAÇÃO DE 2ª E 3ª DOSES ou acima de 18 anos que APLICAÇÃO DE 1ª, 2ª E agendamento até 30/10 ou
UBS Jardim Planalto
tomaram a 1ª dose há três 3ª DOSES
em atraso.
UBS Martim Francisco semanas (21 dias)
UBS Jardim Paulista
Pessoas com idade igual
UBS Aterrado
Adolescente com idade
UBS Maria Beatriz
ou acima de 18 anos que

tomaram a 1ª dose há três em Mogi Mirim
semanas (21 dias)
Adolescente com idade
DOCUMENTAÇÃO
entre 12 e 17 anos que re1ª DOSE
ceberam a 1ª dose há oito
A pessoa deverá apresemanas (56 dias).
sentar RG, CPF, comprovante de residência, além
- Coronavac
de realizar o pré-cadasPara as pessoas com tro no site Www.vacinaja.
agendamento até 30/10 ou sp.gov.br. A ficha do Vaciviem atraso
da, disponível em Http://
3ª DOSE:
www.mogimirim.sp.gov.
- Idosos maiores de 60 br/covid, também deverá
anos que tomaram a 1ª ser apresentada preenchidose há mais de seis meses da.
- Pessoas com alto grau
2ª E 3ª DOSES
de imunossupressão e que
É obrigatória a apreestejam com mais de 28 sentação do RG, CPF e
dias do recebimento da 2ª comprovante da vacina
dose. Deverá apresentar anterior. Para os pacientes
comprovante da situação com alto grau de imunosda saúde.
supressão também deverá
- Profissionais de saúde ser acrescentado o relatório
que tomaram a 2ª dose nos médico.
meses de fevereiro e março
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Prepare-se para o Natal no Ceaflor
As festas de final de ano estão chegando, por isso, comerciantes,
decoradores e consumidor final, o Ceaflor tem uma linha completa
de acessórios, com árvores, guirlandas, enfeites, bolas, entre outros,
e também plantas naturais para você decorar seu estabelecimento
comercial e suas festas com familiares.
São produtos vendidos direto pelos importadores e as naturais, direto do
produtor, então, venha nos visitar e aproveitar o melhor da decoração
natalina.
Temos estrutura adequada para os visitantes, com amplo
estacionamento, praça de alimentação e muito mais. E você? Já
conhece o Ceaflor? Se ainda não, às quintas, sextas-feiras e sábados,
são ótimos dias para você aproveitar e nos fazer uma visita!
O Ceaflor está localizado na Rodovia Pref. Aziz Lian (SP 107), km 29,3
Borda da Mata, Jaguariúna/SP. Sentido Holambra.

Ceaflor: Mercado de flores, plantas e acessórios
www.ceaflor.com.br
(19) 3800-5580
(19) 99387-1060
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Outdoor com declaração apaixonada
chama atenção em Jaguariúna

Na cidade, peça em
nome de Mariana, diz
fazer tudo para ficar
com Hugo
Quem acha que o
romantismo está fora
de moda pôde acompanhar nas últimas
semanas em Jaguariúna uma manifestação diferente e
que no mínimo é de
chamar a atenção. Um

outdoor de grandes
proporções, com mais
de 15 metros, se tornou um grande bilhete de amor na Rodovia SP 340.
A peça traz a seguinte
mensagem:
“Hugo, eu te amo!
Viver sem teu abraço
dói mais do que picada de cobra. Faço tudo
para ter você comigo,

até chamar sua mãe
de sogra. Mariana.” A
arte com a mensagem
ganha em letras garrafais ainda a #EUTEAMO.
Por conta da espontaneidade
na
declaração, o outdoor tem chamado
a atenção de muitos
moradores.
Outro
semelhante foi en-

contrado na Rodovia
João Beira, próximo à
Praça Carlos Gomes.
Ali muitos motoristas pararam para
fotografar o recado
e até mesmo fazer
selfies com a placa.
“Eu estava passando por aqui, voltando de Mogi Mirim, e
me chamou muito a
atenção o outdoor. É

bonito ver que ainda tem pessoas que
acreditam no amor
e fazem de tudo por
ele. Se fosse comigo
eu gostaria”, disse
Bárbara Carnevale.
“Eu acho que o Hugo
deveria pelo menos
dar uma chance pra
Mariana,
acreditar
nesse relacionamento, porque prova de

amá-lo ela já deu”,
confirmou Daniel de
Oliveira morador que
também passou pelo
local e ficou curioso
pela novidade.
O Jornal de Jaguariúna quer agora conhecer a Mariana, para contar essa
história e saber se o
desfecho teve um final feliz.

Você conhece a Mariana ou o Hugo? Escreva para a
redação - contato@jornaloregional.net

26 de Outubro 2021
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Mogi Guaçu recebe municípios para disputa de vôlei
adaptado
De Mogi Guaçu
Por conta da pandemia da Covid-19, o
Governo do Estado de
São Paulo optou pelo
cancelamento do JOMI
(Jogos da Melhor Idade)
em 2020 e, neste ano,
autorizou que algumas
mod alid ad es f ossem
realizadas. Mogi Guaçu
será sede para as dispu-

tas do Festival Regional
de Voleibol Adaptado.
60 municípios da
região foram convidados para participar e,
apesar da adesão ter
sido baixa, as disputas
serão realizadas. Pela
categoria masculino,
três cidades confirmaram presença: Mogi
Guaçu, Atibaia e Itatiba.
As disputas serão real-

izadas nesta terça-feira, dia 26 de outubro,
a partir das 9h00, no
Ginásio de Esportes
Jornalista Ari Marchiori, na Zona Sul, no
sistema eliminatório.
Já a categoria feminina entra em quadra nos
dias 5 e 11 de novembro
com a participação de
cinco equipes: Mogi
Guaçu, Águas de São

Pedro, Atibaia, Itapira
e Itatiba. Os jogos também serão realizados
no Ginásio de Esportes
Jornalista Ari Marchiori, a partir das 9h00.
Os Jogos da Melhor
Idade (JOMI), organizado pelo Estado de São
Paulo em parceria com
os municípios, atendem
o público de maiores de
60 anos de idade.

1ª rodada do Campeonato de Veteranos
movimenta fim de semana em Artur Nogueira
A bola rolou solta no
tradicional Campeonato Municipal de Futebol
Veteranos, estreado neste
final de semana em Artur
Nogueira. Com os times
A.D.I, XV de Novembro,
Os Craques F.C., Alquimista Sport, Rubro Negra,
Itamaraty Veterano E.C.,
Juventus E.C. e Amigos
Santana em campo, a
primeira rodada atingiu
ótimos resultados. Os
jogos aconteceram no
Estádio Municipal Fábio
Ferrari e no Campo da
Rubro Negra.
Para iniciar as partidas
de sábado (23) de forma bem acirrada, o time
XV de Novembro jogou
contra o A.D.I e ganhou
de 4 a 2. Em seguida, foi

a vez de Os Craques F.C.
jogarem em casa e vencer
a partida por 3 a 0 contra
o Alquimista Sport.
Já no domingo (24), o
dia estava nublado, mas
os atletas permaneceram
a todo vapor para dar continuidade ao Campeonato. Iniciando o dia, o time
Rubro Negra enfrentou o
Itamaraty Veterano E.C.
e empatou com o placar
de 1 a 1. Logo depois, foi
a vez do time Juventus
E.C. jogar com o Amigos
do Santana F.C. e vencer
por 1 a 0.
O secretário de Esportes, Caio Rodrigues,
disse que estava animado
para este campeonato.
“A estreia foi excelente
e emocionante. Estáva-

mos com saudade dessa
adrenalina em campo e de
ouvir a torcida vibrando
conosco. Tivemos 12 gols
só nessa primeira rodada
e isso com certeza foi animador”, pontuou.
O Campeonato de
Futebol Veteranos está
apenas começando. No
próximo final de semana,
oito times entrarão em
campo para continuar
a disputa pelo título de
campeão. Ao todo, serão
realizadas 8 rodadas e
26 partidas, incluindo as
quartas-de-final, semifinal e final. Cada rodada
conta com uma média de
quatro jogos, que ocorrerão tanto no Estádio
Municipal quanto na Rubro Negra.

Vale ressaltar que o
campeonato seguiu um
protocolo pré-estabelecido pela Vigilância Sanitária, e que a liberação da
torcida seguiu o Plano São
Paulo, que prevê 80% da
capacidade em outubro e
100% a partir de novembro. O uso de máscara foi
obrigatório em todas as
partidas.
ARBITRAGEM
Além do show de
dribles, a Secretaria de Esportes também destacou a
atuação da árbitra Joice
Cordeira que fez parte do
curso de arbitragem promovido pela pasta. A jovem atuou como mesária,
assim como Vinícius Ferreira que está iniciando a

carreira na área.

aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para iOS
APLICATIVO
e Android e acompanhar
Para ficar por den- tudo de perto. Uma vez
tro de todos os placares, instalado, basta apertar o
próximas rodadas e toda botão “Convidado” e, na
a comissão técnica, o barra de pesquisa, digitar
torcedor poderá baixar o “Artur Nogueira”.

Copa de Futebol Amador de Holambra tem
início com média de dois gols por partida
Juventude por 4 a 0. A
Copa terá prosseguimento nesta sexta-feira, dia
22, quando Galácticos
e Jack Flores se enfrentam a partir das 19h no
Centro.
O diretor do Departamento Municipal de
Esportes, André Luiz
Buzzerio, aprovou o
retorno dos times aos
gramados após meses
De Holambra
gos: uma média de dois de suspensão das ativgols por partida. A aber- idades em função da
A Copa de Futebol tura aconteceu na sex- pandemia. “A primeiAmador de Holambra ta-feira, 15 de outubro, ra rodada atendeu às
teve início no último no Estádio Municipal expectativas. Partidas
final de semana com 16 Zeno Capato, com vitória movimentadas, muitos
gols assinalados em 8 jo- do Imigrantes sobre o gols e comparecimen-

to da torcida. Estamos Conquista
felizes com o retorno
Bar Sem Lona 0 x 0
na competição. Os hol- CRB
ambrenses gostam muiSanta Cruz 2 x 0
to do futebol amador”, Galácticos
avaliou.
Confira a tabela de
Confira os resultados jogos da 2ª rodada:
da 1ª rodada:
Sexta-feira, 22 de ouImigrantes 4 x 0 Ju- tubro, às 19h: Galácticos
ventude
X Jack Flores (Estádio
Figueirense 1 x 0 Grê- Municipal)
mio Holambra
Sexta-feira, 22 de ouVila Nova 3 x 1 Los tubro, às 20h45: Clube
Hermanos
X Resenha (Estádio MuMercenários 1 x 3 nicipal)
Clube
Domingo, 24 de ouJack Flores 0 x 0 Ga- tubro, às 8h30: Galunáticos
lunáticos X Figueirense
Nacional 1 x 0 Real (Fundão)

Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Real
Conquista X Vila Nova
(Fundão)
Domingo, 24 de outubro, às 8h30: Juventude X Mercenários
(Palmeirinha)
Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Nacional X Bar Sem Lona
(Palmeirinha)
Domingo, 24 de outubro, às 8h45: CRB X
Los Hermanos (Estádio
Municipal)
Domingo, 24 de outubro, às 10h30: Grêmio
Holambra X Santa Cruz
(Estádio Municipal)

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PP 016/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Presencial n° 016/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de equipe de arbitragem
para os eventos e campeonatos da Secretaria de Esportes e Lazer, no ano corrente de 2021, tendo
como detentora da Ata a empresa: BRAED EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 15.271.957/0001-40, Total
Fornecedor R$ 16.349,90 (dezesseis mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); DG
ASSESSORIA E EVENTOS EIRELI, CNPJ Nº 24.960.997/0001-90, Total Fornecedor R$ 70.994,95
(setenta mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). Artur Nogueira, 02 de
setembro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PP 016/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 075/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA USO NA ENTIDADE “APAE” DE ARTUR NOGUEIRA,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DESTE EDITAL - CONVENIOS FEDERAIS. Data
da Realização 16/11/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br
(Portal da Transparência). Artur Nogueira, 25 de outubro de 2021.
AMARILDO BOER
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Presencial n° 016/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de equipe de arbitragem
para os eventos e campeonatos da Secretaria de Esportes e Lazer, no ano corrente de 2021, tendo
como detentora da Ata a empresa: BRAED EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 15.271.957/0001-40, Total
Fornecedor R$ 16.349,90 (dezesseis mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); DG
ASSESSORIA E EVENTOS EIRELI, CNPJ Nº 24.960.997/0001-90, Total Fornecedor R$ 70.994,95
(setenta mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). Artur Nogueira, 02 de
setembro de 2021. CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES, Secretário de Esportes e Lazer - Autoridade competente – Decreto nº 128/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico que se encontra na integra as
Atas da sessão da Chamada supracitada, que tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios
(feijão, sucos (laranja e uva), leite em pó integral, iogurte e hortifrúti em geral) da Agricultura Familiar,
empreendedor Familiar Rural e Cooperativas da Agricultura Familiar para atender as refeições dos
alunos integrados ao Programa de Alimentação Escolar (PNAE), no site www.arturnogueira.sp.gov.br
(Portal Transparência). Abre-se prazo recursal conforme Lei. Artur Nogueira, 21 de Outubro de 2021.
A Comissão.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 076/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU E TAXAS PARA EXERCICIO DE 2022, CONFORME ANEXO I,
PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. Data da Realização 17/11/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO
DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado
através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 25 de outubro
de 2021.

		

FERNANDO ARRIVABENE
SECRETÁRIO DE PLAN.ESTRAT. DESENV.SUSTENTÁVEL HABITAÇÃO
AUTORIDADE COMPETENTE – DECRETO Nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

