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Jaguariúna é uma das 19 cidades do Brasil e a única
da RMC preparada para receber a tecnologia 5G
Jaguariúna é uma das 19
cidades de todo o Brasil que já
estão preparadas para receber
a nova tecnologia de telecomunicações 5G. A cidade também
é a única da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e uma
das seis em todo o Estado de
São Paulo que já fizeram e sancionaram as adequações na legislação municipal necessárias
para atender o 5G, cujo leilão
de concessão pública começou
a ser realizado na quinta-feira
(4) pelo Governo Federal e
prosseguiu na sexta (5). A Lei
Complementar nº 364, que trata sobre os procedimentos para
instalação de infraestrutura de
suporte para estações transmissoras de radiocomunicação
(ETR), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi sancionada
pela Prefeitura de Jaguariúna
no último dia 22 de outubro.
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Meta de reflorestamento de SP
corresponde a 10% de área para
neutralidade de emissões no Brasil
O Programa Refloresta
SP, anunciado na COP26
pelo Governo de São Paulo,
prevê a restauração de 10%
de toda a área prevista no
país para atingir a neutralidade de emissões de gases
de efeito estufa. Estudo promovido pela Fundação SOS
Mata Atlântica, Imaflora
e SEEG/Observatório do
Clima, mostra que as metas de redução de emissões

de gases-estufa são viáveis
mediante a restauração de
15 milhões de hectares de
florestas, observando-se que
a iniciativa paulista mira 1,5
milhão de hectares.
O estudo aponta caminhos que devem ser priorizados, em especial o combate
ao desmatamento e a adoção
de técnicas de agricultura e
pecuária de baixo carbono,
com a recuperação de pasta-

gens e de solos degradados,
além da restauração florestal
e criação de áreas protegidas. As sugestões estão
contempladas no Refloresta SP, que complementa o
Programa Agro Legal, com
foco especialmente em áreas
que não são de restauração
obrigatória e não são usadas
em atividades econômicas,
como as pastagens de baixa
capacidade agrícola.
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Assistência
Social de
Mogi Guaçu
alerta sobre
golpe do
boleto falso

Secretaria
de Turismo
e Cultura
divulga
programação
do Natal de
Jaguariúna

Águas de
Holambra se
reúne com
vereadores da
cidade

A Secretaria Municipal
de Assistência Social alerta
sobre a circulação de uma
carta emitida e enviada por
golpistas se passando pelo
escritório Pereira & Lolli,
como empresa credenciada
da CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Trata-se
de um golpe.
O modelo da carta é o
mesmo utilizado por fraudadores em outras ocasiões.
Desta vez, os golpistas alteraram o nome do emissor e
inseriram o nome de um dos
escritórios contratados pela
CDHU para dar legitimidade
ao documento.
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O Natal está chegando e a
Prefeitura de Jaguariúna, por
meio da Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, já preparou
uma programação especial que
promete encantar a todos. Durante o mês de dezembro haverá
apresentações gratuitas para todos os gostos em diferentes pontos da cidade. A cidade entrará
no clima natalino com a chegada
do Papai Noel no dia 4 às 19h, no
Centro Cultural Zi Cavalcanti.
O bom velhinho chegará da
forma que já é tradicional em
Jaguariúna: de Maria Fumaça! A
população poderá conferir tudo
gratuitamente e ainda se divertir
com a Encantada de Natal com
a Banda do Papai Noel.

Representantes da
concessionária Águas de
Holambra se reuniram,
na última quinta-feira
(04), com vereadores
da Câmara Municipal de
Holambra. A pauta do
encontro foram assuntos
relativos à prestação de
serviços de água e esgoto
no município, entre eles
o Plano de Contingenciamento à Estiagem,
fornecimento de água
no bairro Residencial
Imigrantes, captação de
água do Lago Holandês,
sistema de distribuição,
melhorias operacionais
e investimentos realizados.
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Locação de
moradia social
é oficializada no
município de
Mogi Mirim
A Prefeitura oficializou, nesta quinta-feira (4), a destinação
das unidades de locação social
às famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto,
coordenado pela Secretaria de
Obras, Habitação Popular e
Mobilidade Urbana, disponibiliza moradias temporárias
às famílias carentes. O objetivo
é garantir dignidade de vida e
condições sociais adequadas
para a estruturação e independência socioeconômica de seus
integrantes.
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Itapira sedia
encontro regional
organizado
pelo Corpo de
Bombeiros
Em parceria com a Secretaria de Defesa Social e a
Defesa Civil de Itapira, o 7°
Grupamento de Bombeiros
da Polícia Militar realizou
na manhã de quinta-feira
o 2° Encontro Regional
sobre o Sistema Estadual
de Atendimento a Emergências (SEAE). Sediado no
auditório do Uniesi (Centro
Universitário de Itapira), o
encontro foi voltado para
todos os profissionais vinculados a órgãos que atuam na área de segurança e
de socorro de Itapira e da
região.
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Mogi Guaçu sediará
1º Encontro de
Motociclistas

Mogi Guaçu será palco do
1º Encontro de Motociclistas
no dia 14 de novembro, no
Parque dos Ingás, das 12h às
20h. A realização é da Secretaria Municipal de Turismo

com apoio dos motoclubes da
região. A entrada é um quilo
de alimento não perecível
(menos sal e açúcar) em prol
do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu.
Página 4.
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ARTIGOS

Porque Marília Mendonça revolucionou o
Universo Feminino?

*Por Margareth Signorelli

Marília Mendonça se foi, mas sua voz continuará sendo cantada e ecoará para sempre na ‘sofrência’ da perda
do amor, mas mostrando que é possível recomeçar, dar
a volta por cima e se amar. Não existe um ser humano
que não tenha sofrido a dor de uma perda.
Em cada uma delas nossos sentimentos variam e a
intensidade também, dependendo da importância desse relacionamento na nossa vida. Apesar de já termos
vivido várias dessas perdas, não é algo que queiramos
nos acostumar ou ver como necessário em nossa experiência de vida.
Quem nunca teve o coração partido por alguém?
Existem algumas classificações das fases que a pessoa
passa neste processo e vou falar de cada uma delas.
Quando sabemos o que está acontecendo conosco e
aprendemos como superar cada fase, poderemos amenizar o nosso sofrimento ou mesmo acelerar o processo
de recuperação.
A princípio é importante saber que cada fase tem
seu valor, por incrível que pareça. Se aprendermos
com cada uma delas verá que você terá aumentado seu
autoconhecimento e se tornara uma pessoa melhor.
1a Fase- Negação
Você está em choque, não imaginava que isto aconteceria. Você procurou tanto se ligar a alguém e sua
conexão se foi com a ruptura deste relacionamento.
O cérebro simplesmente se recusa a acreditar. Você
pensa que não é verdade. Acorda no meio da noite não
sabendo o que é real o que é sonho. Muitos tentam
uma reconexão com a pessoa amada de várias formas,
transportando para aquele relacionamento a responsabilidade da sua sobrevivência.
Como se ajudar: Encarar que é verdade, não se humilhar pedindo para o outro voltar, você se arrependerá.
Procure amigos verdadeiros que lhe ajudarão a perceber
a verdade do que está acontecendo, voltando os seus
pés para o chão. Pensar “Aconteceu, se esta foi a escolha
dele, vou ter que aceitar, é verdade, não é um sonho”.
2ª Fase- Dor
Algumas pessoas chegam a ter dores físicas. Muito
choro e muita tristeza. Podemos chamar de luto, pois
toda perda nos dá a sensação de luto. Pensamos que
estamos sós e que o mundo poderia acabar para que cessasse a nossa dor. Nos consideramos vítimas na nossa
própria vida. Como se ajudar- Procure amigos e cuide
de você como se estivesse com uma gripe muito forte.
- Enrole-se em uma manta.
- Tome sopa.
- Fique quieta(o) e permita que as lagrimas tenham
o seu percurso se assim o quiserem.
- Delete o telefone da pessoa e tire da sua rede social.
Nesta profunda tristeza você pode parar e pensar “O
que eu quero de um Relacionamento? “
Faça este exercício e escreva cada resposta para você
guardar.
Pare e concentre-se.
Faça a seguinte pergunta para si mesma- “O que eu
quero encontrar?” Um marido, um companheiro, um
parceiro de vida? Que te ame e respeite? Que tenha uma
conexão sexual e intelectual com você?

Escreva a resposta- Pergunte-se: “Que tipo de relacionamento quero criar e experimentar junto com esta
pessoa?”
Um relacionamento de amor e parceria? Um relacionamento de paixão e respeito?
Escreva a resposta- Ex: “Eu quero um companheiro
que tenhamos juntos uma relação honesta, verdadeira
onde possamos dividir nossos desapontamentos e partilhar nossas vitórias.”
Esta será a sua INTENÇÃO, O que você procura para
a sua vida. Uma intenção não é um desejo, mas sim algo
que você vai criar.
Da sua dor você tirará a sua Intenção. Baseado na
sua nela você poderá olhar para traz e rever o seu relacionamento, rever o que você quer para você e realizar
que aquele não era o relacionamento que você queria.
Muitas vezes deixamos a vida nos levar e não sabemos
realmente o que queremos e nos acomodamos com o
que temos. Precisamos ter consciência do que queremos
criar.
3ª Fase- Raiva
Você começa a ver cada detalhe do que você passou
e sua autoestima começa a se manifestar. Você não
consegue segurar sua ira em cada pensamento que lhe
ocorre e pensa: “Como pude deixar que alguém fizesse
isto comigo”.
Como se ajudar- As pessoas pensam que a raiva é
um sentimento negativo, mas estão enganadas. A raiva
nos movimenta e tem uma energia de ação que pode
lhe ajudar a tomar decisões muito importantes na sua
vida. Aproveite!
Pare e concentre-se
Pergunte “O que esta pessoa fez que me faz sentir
esta raiva”?Ex: “Me tratou muito mal na frente de outras
pessoas e não me deixou várias vezes esperando seu
telefonema que quase não acontecia”.
Pergunte “Qual a minha responsabilidade nisto?”
nem que seja 1% de responsabilidade sempre ela existirá. “Como eu permiti que isto acontecesse”?
Ex: “Permiti que me tratasse mal muitas vezes não
colocando limites e barreiras na nossa relação e não
verbalizando que não queria mais que me deixasse
esperando por seus telefonemas porque era falta de
respeito comigo”.
Faça uma DECLARAÇÃO de que nunca mais você
permitirá que alguém faça isto para você. Este será o seu
comprometimento de você para com você mesmo, não
deixando que isto se repita.
Ex: “Eu, não permitirei nunca mais na minha vida
que alguém falte com o respeito comigo e colocarei
meus limites desde o princípio para construir uma relação forte e segura para nós dois”.
4ª Fase- Depressão
Uma profunda tristeza se instala como se nunca mais
pudéssemos ser felizes e a saudade começa a aparecer.
Parece que neste momento ficamos com uma amnesia
cerebral e só conseguimos lembrar dos bons momentos.
Como se ajudar- Procure amigos para levá-la de volta
à realidade dos fatos e fique forte baseada na sua intenção e na sua declaração. Coloque limites para as pessoas
que queiram lhe trazer qualquer tipo de informação

Pode ficar pior. E fica!

*Por José Renato Nalini
Não bastasse a fuga dos
investimentos, a condição
de “pária ambiental”, as
mais de seiscentas e mil e
cinco mortes – e o número
continua a aumentar – a
inflação voltando, os setenta mil jovens mortos
por ano e agora o estouro
do limite prudencial.
A luta contra a inflação
foi heroica. Ninguém acreditava que ela pudesse vir
a ser debelada. Mas foi.
Durou pouco a alegria. Em
nome da matriz da pestilência, que é o instituto
da reeleição, vale tudo na
frágil e contaminada economia tupiniquim.
O retrocesso brasileiro mostra o quão difícil
é vivenciar a democracia. O governo do povo,
pelo povo e para o povo,
tem sido aquele em que a
maior vítima quem vem a
ser: o povo! Não tem por
ele ninguém, nada obstante – formalmente – seja o
único titular da soberania.
É o que diz a Constituição Cidadã, que completou trinta e três anos, a

idade de Cristo, a lembrar
sua flagelação, sua caminhada rumo ao Calvário,
sua coroação com espinhos, sua crucifixão e sua
morte.
Se o Estado brasileiro
tivesse cuidado da educação há décadas, não pondo
a perder o trabalho e o
empenho dos verdadeiros “fundadores” da nova
escola pátria, valendo
mencionar Prudente de
Morais, Fernando de Azevedo, Caetano de Campos,
Santiago Dantas, Paulo
Freire e tantos outros que
deram sua inteligência e
seu sangue para modernizar o ensino, essa massa
desvalida teria adquirido
condições de sobreviver.
A incúria governamental se reflete nas ruas
cheias de moradores sem
teto, de mendigos, de desempregados, de subempregados, de informais,
de invisíveis. A pandemia
escancarou a triste, mais
do que triste, a trágica e
dramática situação brasileira.

É hora de ir correndo
pedir auxílio da comunidade internacional, não
para cumprir a Constituição e a lei, como se
afirmou às vésperas da
COP-26, mas para uma
ajuda humanitária. Não é
possível que vinte milhões
de irmãos passem fome
permanentemente, mais
vinte e cinco milhões têm
a certeza de que chegarão
a esse estágio e cinquenta
e cinco milhões sofram de
insegurança alimentar.
É hora de rever todas
as insanidades, os vetos
às normas que amparam
a agricultura familiar, um
apelo à consciência de
quem ainda não a perdeu,
para que o Brasil volte
a ter esperança em dias
melhores. Por enquanto,
vê-se que é possível piorar.
É como estamos hoje.
*José Renato Nalini
é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação da UNINOVE
e Presidente da ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

sobre a pessoa. Diga delicadamente que você prefere
não saber nada sobre ele, nem boas nem, mas notícias
e muito menos com quem saiu ontem à noite.
Pare e faça uma limpeza energética na sua casa.
- Tire fotos de você juntos. Coloque longe de você (se
puder fora da casa)
- Cartas, lembrança, objetos e roupas. Tudo que
lembre o seu relacionamento com esta pessoa.
Vá ao cinema, jantar fora com amigas, ocupe-se e caia
na cama à noite. Faça exercícios diários, a liberação das
endorfinas ajudará muito no seu bem-estar, diminuindo
sua dor.
5ª Fase- Resiliência
“E quando a lagarta pensou que o mundo tinha acabado.... Ela virou Borboleta”.
Você sabe tudo o que a lagarta passa para chegar ao
casulo, o quanto ela sofre até poder sair deste casulo
e este foi o seu processo de recuperação e de renascimento. Você já se sente melhor e olha para traz e sabe
que aprendeu muitas lições e nunca mais será a mesma
pessoa. Hoje você aprendeu muito sobre você e sobre
a vida e pode escolher melhor o que quer e saberá se
colocar melhor na sua próxima relação com alguém.
Como não se machucar- Pense que você está se recuperando e como todo processo de recuperação você
tem que continuar se cuidando. Não se exponha muito,
não se relacione por carência com a primeira pessoa
que lhe aparecer. Vá a lugares onde se sinta bem e não
ficar indo aonde seus amigos acham que você se sentiria
bem. Não tenha pressa, você vai chegar lá e será muito
feliz no amor. A maioria das pessoas felizes no amor
passou por situações muito difíceis e agradecem a estas
situações porque sem elas não estariam onde estão hoje.
Cuide de você.
Se o seu coração foi partido não deixe a vida passar
pensando “O tempo apaga tudo” porque não é verdade. Faça de cada fase um grande aprendizado para se
libertar de mágoas, ressentimentos ou qualquer outro
sentimento que não lhe ajudarão em nada e que a maioria das pessoas carrega como se fosse um troféu de seus
relacionamentos passados.
Como dizia Ivan Lins “Começar de novo e contar
comigo...” A diferença está em como olhar esta relação
que findou.
Podemos deixar que os motivos do término superem
todos os bons momentos ou agradecer o que passou,
crescer com o que aprendeu e estar preparado para um
novo recomeçar.
Marília, obrigada por mostrar que a dor é inevitável,
mas não mata e podemos recomeçar.
Adeus!
SOBRE MARGARETH SIGNORELLI
Profissional com formação internacional, Margareth
Signorelli é fundadora do ILE - Instituto de Liberação
Emocional tem como missão auxiliar, apoiar, encorajar
e guiar pessoas no processo de transformação, buscando
o autoconhecimento profundo e quebra de obstáculos
internos que impedem que o bem-estar e o amor fluam
livremente em suas vidas.
Instagram: @margareth.signorelli

Segredo da boa
saúde
*Por Paiva Netto

O sentimento de
Amor legítimo liberta o ser humano das algemas do
rancor, que lhe provoca uma série de
enfermidades psíquicas, físicas e,
consequentemente,
sociais. Certa ocasião, questionaram
o grande evangelis-

ta norte-americano Eli Stanley Jones (1884-1973) sobre o segredo de sua
boa saúde, apesar
da idade já avançada e das muitas andanças missionárias
que tinha realizado
pelo mundo. Entre
outras coisas, respondeu: “Não tenho
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Jaguariúna é uma das 19 cidades do Brasil
e a única da RMC preparada para receber a
tecnologia 5G
De Jaguariúna
Jaguariúna é uma das
19 cidades de todo o Brasil
que já estão preparadas para
receber a nova tecnologia
de telecomunicações 5G. A
cidade também é a única
da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e uma
das seis em todo o Estado de
São Paulo que já fizeram e
sancionaram as adequações
na legislação municipal
necessárias para atender o
5G, cujo leilão de concessão
pública começou a ser realizado nesta quinta-feira
(4) pelo Governo Federal e
prossegue nesta sexta (5).
Segundo levantamento
do site G1, além de Jaguariúna, integram a relação
de municípios que já concluíram a atualização da
legislação: Brasília (DF),
Londrina (PR), Campos de
Goytacazes (RJ), Volta Re-

donda (RJ), Petrópolis (RJ),
Itaperuna (RJ), Duas Barras
(RJ), Rio das Flores (RJ),
Rio de Janeiro (RJ), Nova
Friburgo (RJ), São João da
Barra (RJ), Cardoso Moreira (RJ), Porto Alegre (RS),
São Caetano do Sul (SP),
Santo André (SP), Ribeirão
Preto (SP), Suzano (SP) e
Santa Rita do Sapucaí (SP).
“Uma das alternativas é
que, no processo de escolha
dos municípios, localidades
e trechos de rodovias contemplados nos compromissos de abrangência do
Edital do 5G, seja priorizada
a escolha de municípios
que já tenham feito a adaptação de suas leis em consonância com a Lei Federal 13.116/2015. Com isso,
Jaguariúna sai na frente na
implementação da tecnologia 5G”, explica o prefeito de
Jaguariúna, Gustavo Reis,
que também é vice-presi-

dente de Telecomunicações
da FNP (Frente Nacional de
Prefeitos) e presidente do
Conselho de Desenvolvimento da RMC.
A Lei Complementar nº
364, que trata sobre os procedimentos para instalação
de infraestrutura de suporte
para estações transmissoras de radiocomunicação
(ETR), autorizadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi
sancionada pela Prefeitura
de Jaguariúna no último dia
22 de outubro.
As medidas previstas
na nova lei atendem às exigências para a implementação da nova tecnologia
de telefonia 5G e regulamentam a instalação e o
funcionamento das antenas,
ou estações transmissoras
de radiocomunicação. A
nova tecnologia vai exigir a
instalação de mais antenas

de transmissão de dados
que, no entanto, são mais
compactas do que as do 4G.
Segundo a nova lei, “em
bens privados, é permitida a
instalação e o funcionamento de estações transmissoras
de radiocomunicação e de
infraestrutura de suporte
com a devida autorização do
proprietário do imóvel ou,
quando não for possível, do
possuidor do imóvel”. Já nos
bens públicos municipais, “é
permitida a implantação da
infraestrutura de suporte e a
instalação e funcionamento
de estações transmissoras
de radiocomunicação mediante autorização de uso”.
De acordo com o artigo
5º da Lei Complementar
364, “em razão da utilidade
pública e relevante interesse
social para a implantação da
infraestrutura de suporte e a
instalação e funcionamento
de estações transmissoras
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de radiocomunicação, o
Município pode autorizar
o uso do bem público de
uso comum na forma prevista no § 2º para qualquer
particular interessado em
realizar a instalação de Infraestrutura de suporte,
incluindo prestadoras ou
detentoras sem limitação ou
privilégio”.
A legislação também
prevê contrapartidas pela
utilização do espaço público, como obras, sistemas,
serviços e tecnologias que
atendam ao interesse do
Município.

tanto para baixar quanto
para enviar arquivos, além
de maior estabilidade no
sistema, segundo os especialistas. No Brasil, para
cidades com mais de 30 mil
habitantes, o prazo para
adoção de tecnologia é julho
de 2029.
O 5G possibilitará uma
velocidade até 100 vezes
maior do que o 4G, abrindo
caminho para a massificação de tecnologias como
a chamada “internet das
coisas” (em residências,
veículos, etc.), a realidade
aumentada, compras virtuais táteis (shoppings virtuais
O QUE MUDA
em AR, em que é possível
A previsão é de que a tec- manusear virtualmente os
nologia 5G comece a chegar objetos que aparecem como
ao Brasil em 2022, primeiro hologramas para usuários
nas grandes cidades e de- de óculos), delivery por
pois nos demais municípios drones, chamadas de holodo país. Os usuários vão se grama 3D em substituição
beneficiar com uma maior às videochamadas, entre
velocidade de conexão, outras.

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado
de Resíduo Sólidos
De Pedreira
A Prefeitura Municipal de Pedreira comunica à população, que em
cumprimento a Lei nº
12.305, de 2 de agosto
de 2010, e alinhada com
os objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU, deu início aos

estudos para a atualização do PMGIRS –
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado
de Resíduos Sólidos.
A participação da
população na construção do novo plano através das oficinas
preparatórias é indispensável e, portanto,

não sendo possível na
forma presencial em virtude do estado de pandemia, estamos acolhendo sugestões através
do link: https://docs.
google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSexVkuGIM1o5GdSqUgSc52iuvb4-gclkV6PhPQez0vBgIhBPw/viewform?us-

p=sf_link.
Neste endereço
eletrônico são encontradas a versão atual
do PMGIRS e um documento produzido pela
equipe técnica das secretarias municipais de
Serviços Urbanos e de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

com o diagnostico atual,
a previsão de crescimento demográfico,
evolução da produção
de resíduos e de coleta seletiva, bem como
as ações propostas na
versão atual e as ações
realizadas.
As contribuições
apresentadas pela pop-

ulação serão incorporadas ao documento final
que deverá ser apresentado em duas audiências públicas nos meses
de dezembro de 2021
e janeiro de 2022 para
aprovação.
“É hora de construirmos juntos, uma Cidade
ainda mais sustentável”

Meta de reflorestamento de SP corresponde a 10%
de área para neutralidade de emissões no Brasil
Da Redação
O Programa Refloresta
SP, anunciado na COP26
pelo Governo de São Paulo,
prevê a restauração de 10%
de toda a área prevista no
país para atingir a neutralidade de emissões de gases
de efeito estufa. Estudo promovido pela Fundação SOS
Mata Atlântica, Imaflora
e SEEG/Observatório do
Clima, mostra que as metas
de redução de emissões de
gases-estufa são viáveis

mediante a restauração de
15 milhões de hectares de
florestas, observando-se
que a iniciativa paulista
mira 1,5 milhão de hectares.
O estudo aponta caminhos que devem ser priorizados, em especial o
combate ao desmatamento
e a adoção de técnicas de
agricultura e pecuária de
baixo carbono, com a recuperação de pastagens e
de solos degradados, além
da restauração florestal e
criação de áreas protegidas.

As sugestões estão contempladas no Refloresta
SP, que complementa o
Programa Agro Legal, com
foco especialmente em
áreas que não são de restauração obrigatória e não
são usadas em atividades
econômicas, como as pastagens de baixa capacidade
agrícola.
O Governo de São Paulo
também pretende recuperar vegetação em municípios
com cobertura inferior a
10% de suas áreas totais.

Já aqueles com percentuais
inferiores a 30% deverão
ter a cobertura elevada para
até este índice, considerado
adequado para a sustentabilidade ecológica.
Para o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos
Penido, o Estado se coloca
na vanguarda ambiental
da América Latina: “Com
o Refloresta, poderemos
recuperar áreas e trazer o
setor produtivo conosco.A
economia verde passa a ser

o grande motor do desenvolvimento”, acrescentou
Penido.
Já o responsável pelo
Advocacy da Fundação
SOS MataAtlântica, Mario
Mantovani, afirmou que
o programa ambiental de
São Paulo corrobora as
informações do estudo divulgado pela entidade:”São
Paulo mostrou que a meta
pode ser cumprida, com o
Programa Refloresta, com a
participação da sociedade,
das empresas e dos propri-

etários rurais.Nós temos
como chegar juntos na
recuperação de São Paulo”,
destacou Mantovani.
O levantamento da SOS
Mata Atlântica também
aponta iniciativas que devem ser priorizadas em
todos os setores de emissão,
como uso de combustíveis
renováveis no transporte
público metropolitano e o
tratamento de esgoto e lixo
nas cidades, incluindo o
aproveitamento do metano
para geração de energia.

Blindado do Exército Brasileiro é batizado
com o nome de Itapira
De Itapira

soal Guarani no 13º
Regimento de Cavalaria
Na tarde desta quin- Mecanizado, Regimento
ta-feira, 4, o Prefeito Anhanguera. Um dos
Toninho Bellini e o veículos recebeu o nome
Secretário de Defesa de Itapira.
Social Coronel AlmeiO ato contou com a
da participaram, em presença do ComanPirassununga (SP), da dante Militar do Sudcerimônia de batismo este, General de Exérde Viaturas Blindadas cito Tomás Miguel Miné
de Transporte de Pes- Ribeiro Paiva; do Co-

mandante da 2ª Divisão
de Exército, General de
Divisão Edson Diehl
Ripoli; e do General de
Brigada Agnaldo Oliveira Santos, Comandante
da 11ª Brigada de Infantaria Leve.
Os blindados foram
produzidos no Brasil
e são equipados com
o sistema de armas

REMAX, que possui
avançada tecnologia e
grande capacidade de
detecção e engajamento
de alvos. O batismo com
o nome dos municípios
é uma forma de homenagear as cidades que
acolheram e apoiam o
Exército. “Para nós é
uma grande honra receber essa homenagem.

Desde o início do ano
nos aproximamos do
Exército e em mais de
uma oportunidade contamos com a presença
deles em nossa cidade
para ações de solidariedade e de combate à
pandemia. Continuamos com planejamento
de outras ações que impactarão positivamente

a nossa cidade e nossa
população”, disse o Prefeito Toninho Bellini.
Ao final da tarde,
ocorreu na Alameda
Castelo Branco, a despedida dos Oficiais do
Regimento ao Comandante Militar do Sudeste e sua comitiva, sequenciada pela Guarda
de Lanceiros.
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Mogi Guaçu sediará 1º Encontro de
Motociclistas
De Mogi Guaçu

mo, Luiz Cláudio Soares
de Paula, o Luca, contou
Mogi Guaçu será pal- que haverá no local um
co do 1º Encontro de bar solidário que fará
Motociclistas no dia 14 arrecadação de fraldas
de novembro, no Parque geriátricas que também
dos Ingás, das 12h às serão doadas ao Fundo
20h. A realização é da Social de Solidariedade.
Secretaria Municipal de “Além da arrecadação,
Turismo com apoio dos todo dinheiro conseguimotoclubes da região. A do com a venda de proentrada é um quilo de dutos do bar solidário
alimento não perecível será utilizado na compra
(menos sal e açúcar) em de mais fraldas geriátriprol do Fundo Social de cas”, explicou Luca.
Solidariedade de Mogi
O evento faz parte do
Guaçu.
cronograma de projetos
O secretário de Turis- da pasta, que tem como
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objetivo alavancar o turismo da cidade e, assim,
conquistar o título de
Município de Interesse Turístico (MIT). O
encontro contará com
praça de alimentação e
shows de rock.
“Mogi Guaçu possui
grande potencial turístico e é importante que
as pessoas comecem a
conhecê-lo. Então, nada
melhor que um evento
deste porte para mostrar
à população um dos nossos principais atrativos
turísticos”, comentou.

Futsal Feminino, Skate, Judô e Breaking
Dance entram para o “Projeto Campeões”
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de juventude, esporte e lazer, anunciou
que vai implantar quatro
novas modalidades no “Primeiros Passos”, do “Projeto
Campeões”. A partir de
agora, o Futsal Feminino,
o Judô, o Breaking Dance
e o Skate vão fazer parte
da grade de aulas do programa.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o
site www.projetocampeoes.jaguariuna.sp.gov.br.
Além da implantação de
quatro novas modalidades,
a Prefeitura também anunciou a criação de novas
turmas e horários para

Liberdade Motoclube
prepara festa de 25 anos
em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

voltado para o mundo
das duas rodas. A proO Liberdade Moto- gramação completa,
clube, organizadores com nome de bandas
do tradicional Encon- e a t r a ç õ e s , s e r á d i tro Nacional de Mo- vulgada em breve por
t o c i c l i s t a s d e A r t u r meio dos canais oficiN o g u e i r a , c o m p l e t a ais de comunicação da
25 anos em 2021. Para Prefeitura e do Motocelebrar em grande es- clube.
tilo, o grupo realizará
um evento de comemENCONTRO DE
oração entre os dias MOTOCICLISTAS
04 e 05 de dezembro,
O Encontro Nacionno Balneário Munic- al de Motociclistas de
ipal.
Artur Nogueira, que
Com apoio da Pre- anualmente conta com
feitura e da Secretaria o apoio da Prefeitura
de Cultura, a festa pro- M u n i c i p a l e S e c r e mete muita diversão taria de Cultura, não
para o público em um é realizado há quase
evento descontraído e dois anos em virtude

da pandemia. Apesar
disso, o aniversário
do motoclube promete preparar o público
para a próxima edição,
prevista para acontecer entre os dias 21,
22, 23 e 24 de abril.
O encontro teve início em 1996 em Artur Nogueira e, desde
então, faz parte do
cale ndário de e ve n tos da cidade. Além
de muita música e
diversão, a atração
cede espaço pra diversas entidades do município como a Apae,
Aidan, Grupo 3ª Idade
Vida Nova, Iefan e
Cruz de Malta.

modalidades que já faziam
parte do programa.
O Futsal Masculino vai
ganhar novas turmas no
Parque dos Lagos, no Florianópolis, no Serra Dourada, na Roseira de Baixo, na
Roseira de Cima e na Nova
Jaguariúna.
Já o Futebol Masculino,
passa a ter aulas no Campo
do Guedes e no Parque
Serra Dourada. O Futebol
Feminino terá aulas no
Azulão e no Serra Dourada. E o Basquete, no Serra
Dourada.
O programa “Primeiros
Passos” é voltado para
crianças e adolescentes.
Ele faz parte do “Projeto Campeões”, que ainda

conta com os programas
“ProAtiv+” e “Viva Melhor”. No total, são quase
4mil alunos divididos em
mais de 40 modalidades
esportivas.
Conforme o secretário
de juventude, esportes e
lazer, Rafael Blanco, o objetivo dessas ações é ampliar
o leque de opções para os
jovens da cidade e levar

esporte para alguns pontos
que antes não chegava.
“Jaguariúna é uma cidade que preza pela saúde,
bem-estar e qualidade de
vida dos seus habitantes.
A nossa missão é ampliar
o acesso ao esporte para
todas as pessoas, desde
as crianças até os idosos”,
disse o secretário.
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Secretaria de Turismo e Cultura divulga
programação do Natal de Jaguariúna
De Jaguariúna
O Natal está chegando
e a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura, já preparou uma
programação especial que
promete encantar a todos.
Durante o mês de dezembro haverá apresentações
gratuitas para todos os
gostos em diferentes pontos da cidade.
A cidade entrará no
clima natalino com a chegada do Papai Noel no
dia 4 às 19h, no Centro
Cultural Zi Cavalcanti. O
bom velhinho chegará da
forma que já é tradicional
em Jaguariúna: de Maria
Fumaça! A população

poderá conferir tudo gratuitamente e ainda se
divertir com a Encantada
de Natal com a Banda do
Papai Noel.
Nos dias seguintes terá
apresentações de espetáculos no Teatro Municipal Dona Zenaide, como
“O quebra nozes” e “Frozen”. Na praça Umbelina
Bueno, haverá apresentação Musical Natalina,
Encenação de Natal e
muito mais!
Além disso, também
terá programação de Natal no Centro Cultural
com “A árvore de Natal
que canta” dos alunos
de coral da Escola das
Artes, a Banda Municipal
Maestro Paulo Moraes

Penteado de Jaguariúna
e também a orquestra
Violeiros de Jaguary.
E como não poderia
faltar, as visitas na Casa
do Papai Noel acontecerão
em dois locais diferentes.
Do dia 4 até dia 23 elas
acontecerão no Centro
Cultural, de quarta-feira a
domingo, das 18h às 22h.
De 8 a 23 de dezembro o
bom velhinho estará no
coreto encantado da praça
Umbelina Bueno, das 17h
às 21h.
Em todos os eventos os
protocolos de segurança
contra a covid-19 serão seguidos. Haverá álcool gel
à disposição da população
que deverá usar máscara
de proteção.

Cultura abre inscrições de artistas ou grupos
interessados em participar da programação de Natal
De Mogi Guaçu

de formulário online no
endereço https://bit.ly/
A Secretaria Munic- natalguacu21.
ipal de Cultura inicia
O titular da pasta,
neste sábado, 6 de no- André Sastri, comenvembro, as inscrições tou que a programação
de artistas e grupos que desse ano prevê aprequeiram participar da sentações e intervenções
programação de Natal culturais nos palcos
da Prefeitura. Os inter- artísticos do Teatro Tuessados têm até o dia 13 pec do Centro Cultural,
de novembro para efet- do Parque dos Ingás e
uar o cadastramento por da Praça Rui Barbosa,
meio do preenchimento o Recanto. “Temos uma

expectativa de 30 a 40
participações entre todas as linhas de artistas
e coletivos”, disse.
As atrações serão selecionadas por ordem
de inscrição e de adequação à programação
do evento natalino. Mais
informações podem ser
obtidas pelo WhatsApp
(19) 3811.8650 ou pelo
e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Em Mogi Guaçu, a
programação de Natal começa em 1º de
dezembro e segue até
o dia 23 de dezembro,
sempre de quarta-feira
a sábado, a partir das
19h. A casinha do Papai
Noel, que receberá as
crianças e adultos, será
instalada na Praça do
Recanto, de segunda a
sexta-feira, das 19h às
22h.

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

Aprendizagem criativa;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Tecnologia educacional em sintonia com o mundo;
Qualidade em educação para construir projetos
de vida incríveis;
● Convívio com projetos sociais;
● Ações do Núcleo Pastoral;
● E muitas outras vivências transformadoras.

Agende sua visita.

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

09 de Novembro de 2021

- Caderno A |

Itapira sedia encontro regional organizado pelo
Corpo de Bombeiros
De Itapira
Em parceria com a
Secretaria de Defesa
Social e a Defesa Civil
de Itapira, o 7° Grupamento de Bombeiros
da Polícia Militar realizou na manhã de quinta-feira o 2° Encontro
Regional sobre o Sistema Estadual de Atendimento a Emergências
(SEAE).
Sediado no auditório
do Uniesi (Centro Universitário de Itapira),
o encontro foi voltado
para todos os profissionais vinculados a
órgãos que atuam na
área de segurança e de
socorro de Itapira e da
região.
“Todos estamos
aqui, cada um com

suas funções, para um
objetivo em comum
que é fazer o melhor
para a nossa sociedade . E sse e ncontro
é importante porque
precisamos discutir e
conhecer todos os protocolos de cada um antes de uma emergência.
Precisamos entender
as funções de cada um
dentro de um sistema
porque eventualmente
nos encontraremos em
várias situações”, disse
o Coronel PM Victor
de Freitas Carvalho,
Comandante do Corpo
de Bombeiros do Interior 1.
Essa foi a 2ª edição
do encontro que visa
promover a integração
de diversos órgãos do
SEAE com foco no aten-

dimento emergencial,
principalmente nas
fases de preparação.
O primeiro ocorreu em
Campinas no mês de
julho. “O encontro de
hoje é para fomentar
essa integração entre
todas as forças e ofertar um atendimento de
ainda mais qualidade
para nossa população”,
enfatizou o Prefeito
Toninho Bellini.
A programação do
evento contou com o
Fechamento da Operação Corta Fogo 2021
feito pelo Major PM
Kleber Moura de Oliveira, Subcomandante
do 7° Grupamento de
Bombeiros, com a palestra sobre o Sistema
de Comando de Operações e Emergências do

CBPMESP ministrada
pela Capitã PM Daniela
Santos de Oliveira, da
Divisão de Operações
CBM, que foi seguida
de simulado de mesa.
Em seguida, o Coronel PM Jefferson de
Mello, Comandante do
Corpo de Bombeiros
Metropolitano, fez uma
palestra sobre o caso
de Brumadinho (MG)
e da união de esforços
para o atendimento no
desastre.
Ao término do evento, o Tenente Coronel
PM Eglis Roberto Chiachirini, Comandante
do o 7° Grupamento
de Bombeiros, fez os
agradecimentos finais e
entrega de certificados
aos participantes.

Base do Corpo de
Bombeiros em Itapira
Em seu discurso de
abertura do evento, o
Coronel PM Victor de
Freitas Carvalho falou
sobre os esforços da
atual gestão para trazer
uma base do Corpo de
Bombeiros para Itapira.
Ele mencionou o plano
de expansão apoiado
pelo Governo do Estado e parabenizou o
prefeito pelo apoio e
por todo o esforço para
que isso ocorra o quanto antes. “Nós estamos trabalhando muito
para isso e reforço a
colaboração do Prefeito
para que até o início
do próximo ano já tenhamos uma unidade
instalada em Itapira”,
afirmou.
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O Prefeito Toninho
Bellini também agradeceu pelos esforços e
disse que o município
está preparado para
receber a base e exaltou o fato de como essa
união de forças impactará positivamente o
atendimento prestado
à população. “Nossa
Secretaria de Defesa
Social já está preparada e estamos esperando muito ansiosos
a vinda do Corpo de
Bombeiros para nossa
cidade”, disse.
O processo para
formalização da vinda
da base do Corpo de
Bombeiros para Itapira
já está em tramitação
na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Águas de Holambra se reúne com vereadores
De Holambra
Representantes da
concessionária Águas
de Holambra se reuniram, na última
quinta-feira (04), com
vereadores da Câmara
Municipal de Holambra. A pauta do encontro foram assuntos
relativos à prestação de
serviços de água e esgoto no município, entre
eles o Plano de Contingenciamento à Estiagem, fornecimento
de água no bairro Residencial Imigrantes,

captação de água do
Lago Holandês, sistema
de distribuição, melhorias operacionais e investimentos realizados.
“Esta é uma excelente oportunidade
para compartilhar as
demandas da população. Acredito que
essa interação vai trazer maior transparência
das ações desenvolvidas para a melhoria
da cidade”, afirmou o
presidente da Câmara
Municipal, Mauro Sérgio de Oliveira, o Serjão.

O diretor executivo da concessionária,
Ozanan Pessoa, ratificou a opinião do
presidente da Câmara.
“Tivemos hoje o prazer
de mostrar um pouco mais sobre a concessão, sobre o que a
Águas de Holambra
traz de benefícios para
a cidade. Holambra é
uma cidade privilegiada que possui 100%
da água e esgoto tratados, isso é promoção
à saúde. É muito bom
estar próximo dos nossos vereadores, porque

eles são a voz do povo
e nós estamos aqui
para atender a população, isso nos permite aprimorar ainda
mais a qualidade do
serviço prestado”, disse
Ozanan.

Serviços da Águas de
Holambra, Alan Pedra,
explicou como as operações de distribuição
de água são feitas nos
vários setores da cidade, informou ainda
que foram instalados
Boosters, dispositivos
A REUNIÃO
utilizados para melA ideia do encontro horar o abastecimento
entre concessionária e de água em áreas com
Câmara deu-se após os baixa pressão no sisteparlamentares debate- ma. A concessionária
rem vários temas rel- utiliza também a tecnoacionados a operação logia de geofonamento
da Água de Holambra. para identificar vazaNa ocasião, o coorde- mentos na rede de disnador de Operações e tribuição, melhorando

assim o desempenho no
abastecimento de água.
A
C O N C E S SIONÁRIA
A Águas de Holambra é responsável
pela gestão plena dos
serviços de água e esgoto da cidade de Holambra. A empresa, administrada pela holding Aegea Saneamento,
iniciou suas atividades
na cidade em 2016 e já
investiu no município,
ao longo desse período,
um valor total de R$
21,3 milhões.

Covid-19: número de casos cai 66,1% entre
setembro e outubro em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura, por
meio da Auditoria de
Consistência de Casos
de Covid-19 em Artur
Nogueira, realizou um
balanço do número
de casos positivos no
município nos últimos meses. Segundo
o setor, a taxa caiu
66,1% entre setembro
e outubro de 2021.

A divulgação dos dados se faz necessária
para garantir ainda
mais transparência
na gestão administrativa da Secretaria de
Saúde.
No mês de setembro foram registrados
116 casos positivos,
enquanto em outubro
o número despencou
para 40. De acordo
com a secretária de

Saúde Angela Pulz
Delgado, o avanço da
vacinação é apontado
como peça-chave para
o resultado favorável.
“Estamos próximos
dos 80% da população
total vacinada com a 1ª
dose, sendo que a margem de imunização de
idosos, profissionais
de saúde, grupo prioritário e profissionais de educação beira

Mobilidade urbana irá
retirar fiação caída sobre
vias que representem
risco de acidentes
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, irá retirar
a fiação que estiver caída
sobre vias públicas quando
representar risco iminente
de acidentes. A medida foi
divulgada pela secretaria
nesta sexta-feira, dia 5 de
novembro.
Segundo o secretário
de Mobilidade Urbana de
Jaguariúna, Josino Silva,
a medida atende ao disposto na Lei Municipal
2.722, que dispõe sobre

a obrigatoriedade da empresa concessionária de
energia elétrica e demais
empresas ocupantes de
sua infraestrutura a se
restringir à ocupação do
espaço público dentro do
que estabelece as normas
técnicas aplicáveis.
De acordo com a lei, as
empresas também devem
promover a regularização
e a retirada dos fios inutilizados. Como nem sempre
isso ocorre, a Secretaria
de Mobilidade Urbana irá
realizar a retirada desses
fios que possam colocar
motoristas e pedestres

em risco, cabendo às empresas recolocar a fiação
retirada.
A lei determina que a
empresa concessionária,
detentora de infraestrutura de postes, fica obrigada
a observar o correto uso do
espaço público de forma
ordenada em relação ao
posicionamento e alinhamento de todas as fiações
e equipamentos instalados
em seus postes, respeitando as normas aplicáveis,
em particular em observância aos afastamentos mínimos de segurança
em relação ao solo.

os 100% com a 1ª e 2ª
doses”, comemora.
Até esta sexta-feira
(5), um total de 43.757
pessoas já tinham sido
vacinadas com ao
menos uma dose em
Artur Nogueira, o que
representa 79,06%
da população geral
do município parcialmente imunizada.
Apesar da queda, a
Vigilância Sanitária

(VISA) orienta que os
moradores não faltem
na data marcada para
completar o ciclo de
vacinação, e orienta
sobre este controle
através do sistema
VaciVida.
“Com base nessa ferramenta, a Prefeitura,
por meio da VISA,
extrai uma planilha
com os dados dessas
pessoas que não vol-

taram para completar
o ciclo de imunização,
e liga de morador a
morador para entender o porquê não retornaram, e orientar que
o faça o quanto antes.
Nas ligações, os agentes também orientam
os munícipes sobre
o adiantamento dos
intervalos da Pfizer e
Astrazeneca”, salienta
a pasta.

Multinacional norte-americana líder em sementes
e mudas de ornamentais contrata:
ASSISTENTE DE VENDAS
Vaga: Atividade interna na Central de Vendas e suporte ao Time
de Vendas externo.
Local de trabalho: Holambra/SP.
Formação: Ensino Técnico ou Superior Completo, ou cursando.
Ambiente desafiador de alta performance, remuneração e
benefícios compatíveis com mercado.
Preferência morador de Holambra ou região.

Curriculum
para
recrutamento@ball.com.br,
Assistente Vendas ou pelo site: www.ball.com.br

assunto
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Locação de moradia social é oficializada no município
De Mogi Mirim
A Prefeitura oficializou, nesta quinta-feira (4), a destinação das unidades
de locação social às
famílias em situação
de vulnerabilidade social. O projeto, coordenado pela Secretaria de Obras, Habitação
Popular e Mobilidade
Urbana, disponibiliza
moradias temporárias
às famílias carentes.
O objetivo é garantir
dignidade de vida e
condições sociais adequadas para a estruturação e independência socioeconômica de
seus integrantes.
A cerimônia ocorreu na Estação Educação com a presença
do Prefeito, Paulo
Silva; da vereadora Mara Choquetta

– representando a
Câmara Municipal; do
secretário de Obras
e Habitação Popular e Presidente do
Conselho Municipal
de Habitação Popular, Paulo Roberto
Tristão acompanhado
pelas assistentes sociais Mônica Silva e
Priscila Valim, além
da assistente social
e Vice-Presidente do
Conselho Municipal
de Assistência Social,
Cíntia Fantagussi. Os
vereadores Ademir
Junior e Dirceu Paulino também participaram da cerimônia.
As residências
foram construídas
em três quadras pertencentes à Prefeitura, localizadas na
rua Sebastião Euzébio
de Oliveira, no Jardim Paulista, na Zona

Norte. No total, 15
famílias poderão ser
beneficiadas com a
locação social, o que
resultará no atendimento de cerca de 75
pessoas. Atualmente,
nove moradias estão
habitadas.
A construção recebeu investimentos provenientes do

Fundo Municipal de
Habitação, com custo
aproximado de R$ 2
milhões, e foram realizadas pela empresa
R. Maluf Engenharia
& Construções Ltda.
Para ter acesso ao
programa, os beneficiários são definidos
com base em informações coletadas e

12 outras residências
de locação social, sendo três no Jardim Linda Chaib e nove no
Sehac, na Zona Leste.
Em todos estes casos
de atendimento social, o contrato não
pode ser convertido
para compra e venda
das moradias.
O Prefeito Paulo
Silva ressaltou a importância das moradias populares e o trabalho que a Prefeitura
vem desenvolvendo
analisadas minucio- em prol da habitação
samente pelo Con- na cidade. “Mesmo
s e l h o M u n i c i p a l d e em um momento de
Habitação e a Secre- d i f i c u l d a d e s f i n a n taria de Assistência c e i r a s p a r a t o d o o
S o c i a l . O p r a z o d e mundo, Mogi Mirim
ocupação da unidade pode colher hoje os
é de 24 meses, poden- r e s u l t a d o s d e u m a
do haver renovação g e s t ã o e m p e n h a d a
pelo mesmo período. nos avanços sociais”,
O município tam- frisou o Prefeito Paubém já disponibiliza lo Silva.

Comitiva de Mogi Mirim esteve na cidade para
conhecer serviço prestado pelo CREM
De Itapira
Na tarde desta quinta-feira, 4, a Secretária
de Promoção Social
Regina Ramil Marella
e técnicos do CREM
(Centro de Referência Especializado da

Mulher) receberam a
visita de uma comitiva de Mogi Mirim
composta por Cristina
Pulz, Secretária de Assistência Social, Elaine
Cristina Navarro, Coordenadora da Patrulha Maria da Penha e

presidente do CMDM
(Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher), e Sônia Modena,
vereadora presidente
da Câmara de Mogi
Mirim.
O principal objetivo das visitantes foi

de conhecer melhor o
trabalho desenvolvido
e como foi o processo
de implantação desse
serviço em Itapira.
“Mogi Mirim pretende
criar um serviço semelhante no próximo
ano e nós pudemos

contribuir falando sobre o processo de implantação do nosso, a
operacionalização, os
recursos e a nossa experiência nesses meses
de trabalho”, comentou Regina Ramil.
Da equipe do CREM

estiveram presentes a
Educadora Social Cristina Motta, a Psicóloga
Roseli Maria Silva, a
estagiária de psicologia Marílhia Gabriela
da Silva e a assistente
administrativa Adelaide Macedo de Souza.

Assistência Social alerta sobre golpe do boleto falso
A Secretaria Municipal de Assistência Social alerta sobre a circulação de uma carta
emitida e enviada por
golpistas se passando
pelo escritório Pereira
& Lolli, como empresa
credenciada da CDHU

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Trata-se
de um golpe.
O modelo da carta é
o mesmo utilizado por
fraudadores em outras
ocasiões. Desta vez, os
golpistas alteraram o

nome do emissor e inseriram o nome de um
dos escritórios contratados pela CDHU
para dar legitimidade
ao documento.
Na carta falsa, o mutuário é avisado sobre
a emissão de boletos da

CEF (Caixa Econômica
Federal) com identificação igual a conta
do titular contendo a
CDHU como beneficiária. Mas ao fazer o
pagamento, digitando
o código de barras, o
beneficiário é outro.

O escritório Pereira
e Lolli registrou B.O.
(Boletim de Ocorrência) e o caso está sendo
investigado em paralelo à denúncia crime
lavrada pela CDHU.
Por isso, a Secretaria Municipal de As-

sistência Social pede
aos cidadãos para ficarem atentos e, em
caso de dúvidas, devem entrar em contato
pelo call center 00800
000 2348 ou e-mail
fraudesdeboletos@
cdhu.sp.gov.br.

Parceria garante mais de R$ 500 mil para reforma de CEMPI
De Mogi Mirim
Na manhã desta quinta-feira (4), a Prefeitura anunciou a reforma
do Centro Educacional
Municipal de Primeira
Infância (CEMPI) Fortunata Bertolazzo Albano,
localizada no bairro Santa
Cruz, Zona Oeste. O comunicado foi feito através
de coletiva de imprensa, no Salão Vermelho
da Estação Educação. A
reforma ocorre após acordo entre o SAAE (Serviço
Autônomo de Água e
Esgotos) e as empresas
Promoval 07 Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda e Promoval SPE 10
Villa Francesa Ltda.
A obra prevê a troca
de todo o telhado e das
caixas d’água, revisão hidráulica e elétrica, reparo
gerais nas salas, pintura
interna e externa e am-

pliação do refeitório para
a melhor acomodação das
crianças. O valor destinado para a reforma será de
R$ 533.500,84 e o prazo
para a conclusão é de três
meses.
A mesa principal foi
composta pelo Prefeito
Paulo Silva; pela vereadora Mara Choquetta – representando a
Câmara Municipal; pelo
presidente do Saae; Paulo Tarso de Souza; pela
secretária de Educação,
Ana Lúcia Bueno Peruchi; pelo secretário de
Obras, Habitação Popular
e Mobilidade Urbana,
Paulo Roberto Tristão,
pela diretora do CEMPI,
Marlene de Campos; pelo
diretor da Promoval Incorporadora, Nicolai Louis Barbosa Besse e pelo
diretor da Pátria Construtora, Emerson Muzi. Os
vereadores Luzia Cristina

Cortes Nogueira e Dirceu
Paulino também participaram da cerimônia.
O CEMPI foi inaugurado em 1990 e sofreu com
os desgastes do tempo. As
paredes apresentam muitas marcas de infiltração,
entre outros problemas
que inviabilizam a presença de estudantes e servidores. Com esta urgente
necessidade de melhorias,
a creche será reformada e
através de contrapartida,
em um acordo firmado
entre o Saae e a empresa de empreendimentos
imobiliários.
A incorporadora é responsável pela implantação de dois empreendimentos imobiliários
no município, a “Villa
Francesa LIS”, na Avenida Pedro Botesi e a “Villa
Francesa IRIS”, na Rua
Lourenço Franco Campos. Assim, teria a obriga-

toriedade, de acordo com
as diretrizes fixadas para
os empreendimentos,
de doar 600 metros de
tubulação específica para
a execução do reforço da
adutora de água tratada
na área.
Como o SAAE já alterou todo o sistema de

distribuição de água na
região, o valor orçado
para a tubulação será
revertido na reforma
do CEMPI, garantindo
qualidade, segurança e
conforto para os alunos
da unidade. O acordo foi
oficializado através da
Lei n° 6.359, aprovada

na Câmara Municipal,
publicada no início de
outubro e que autoriza o
acordo técnico entre a autarquia e a incorporadora,
substituindo a obrigação
inicial pela obrigação de
reformar o prédio da escola, fornecendo material
e mão de obra.

Saúde aplica 4.069 doses durante vacinação realizada no
sábado
De Mogi Guaçu

blico.
No período da tarde,
A Secretaria Munici- ocorreu a vacinação
pal de Saúde promoveu de livre demanda para
no sábado, 6 de no- aplicação de primeira,
vembro, a vacinação segunda e terceira dosda primeira dose de es contra a Covid-19,
adolescentes com idade quando 3.107 pessoas
entre 12 e 17 anos e foram imunizadas. No
962 imunizantes foram total, 4.069 indivíduos
aplicados para este pú- foram atendidos no

sábado.
A vacinação dos
adolescentes de 12 a
17 anos aconteceu na
manhã de sábado com
agendamento realizado
anteriormente. Com o
avanço da vacinação
deste público, já foram
imunizados no munícipio 9.065 indivíduos,

sendo 298 adolescentes
com comorbidades.
De acordo com a enfermeira da pasta, Luciana Leinatti, a ação
de livre demanda superou as expectativas.
“A aplicação da vacina
contra a Covid-19 sem
a necessidade de agendamento foi uma es-

tratégia certeira. A livre
demanda demonstrou
que pode ser uma ação
positiva de estratégia
dentro da campanha
de imunização do município”, avaliou.
Em Mogi Guaçu, até
o momento, 236.845
doses foram aplicadas
no município desde o

início da campanha,
no final de janeiro. São
121.682 imunizados
com a primeira dose,
101.423 pessoas com
as duas, sendo 3.992
com o imunizante de
dose única. Além disso,
9.748 doses adicionais
de reforço foram aplicadas.

09 de Novembro de 2021

- Caderno A |

a
t
s
e
l
a
t
a
O n chegando
você já garantiu

a sua decoração?

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.

Às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados são ótimas oportunidades para fazer a sua visita!
Endereço: Rodovia Pref Aziz Lian (SP 107 Km 29,3 Borda da Mata, SP, 13916-875)
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os shows principais
do fim de semana que
foi repleto de diversão
para as crianças.
A festa também
contou com shows de
mágica, apresentação
do Canil da Guarda
Municipal e atividades
como pintura, desenho
e contação de história
para as crianças. Em
todo o fim de semana,
mais de 10 mil pessoas
estiveram no evento
para participar e conferir as atrações.
Para entrar no
evento, era necessário
comprovar a vacinação
contra a Covid-19. Os
participantes que não
De Amparo
de Amparo realizou a shows, atrações e mui- estavam com a vaci Festa das Crianças na tas atividades infantis. nação em dia também
N o ú l t i m o f i m d e P r a ç a P á d u a S a l l e s . Patati Patatá, Patrulha puderam atualizar seu
semana, dias 6 e 7 de A f e s t a c o n t o u c o m Canina, Turma da Dis- e s q u e m a v a c i n a l n o
novembro, a Prefeitura brinquedos infláveis, ney e Toy Story foram Espaço Saúde da festa,

S
nne
i),
P,
S

que contou com vacinas, testes de Covid-19,
medição de glicemia
e hipertensão, orientações sobre saúde
mental, câncer de
mama e violência infantil.
A Festa das Crianças
marca a retomada dos
eventos públicos em
Amparo com muito

sucesso, público alegre,
e saúde e segurança
acima de tudo. A solidariedade da população também marcou o
evento. Foram arrecadados 437 brinquedos
usados, em bom estado, que serão entregues
às crianças em vulnerabilidade social nas
festividades de Natal.

Trecho da Avenida Brasil é liberado em Mogi Guaçu
De Mogi Guaçu
Nesta sexta-feira
à noite, a partir das
19 horas, o trecho da
Avenida Brasil interditado para a construção
do emissário de recepção de resíduos da
Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) estará
liberado para o trânsito nos dois sentidos
da via. Durante esta

sexta-feira, dia 5 de
novembro, equipes do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) trabalham
na conclusão da compactação do asfalto e,
na sequência, farão a
limpeza e lavagem da
área.
A Avenida Brasil
teve que ser interditada há cerca de um mês
para que o SAMAE pu-

desse realizar as obras
no local. Nesta fase, a
autarquia executou o
serviço de abertura de
valeta para a colocação
de 40 tubos de concreto
de 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro
de diâmetro, que contemplaram 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 foi realizada a partir de aporte
financeiro do Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos (FEHIDRO),
de financiamento junto à Caixa Econômica
Federal e de contrapartida do Samae, com
valor total orçado em
R$ 25.166.772,06.

Contribuintes têm até 30 de novembro para atualizar dados de
carnês de tributos
De Jaguariúna

protocolar alterações de
dados na propriedade
A Prefeitura de Jag- ou endereço de correuariúna informa que os spondência para os carcontribuintes têm até nês de tributos, taxas
o final deste mês para de licença e ISS Fixo de

2022.
Segundo o Departamento de Tributos da Prefeitura de Jaguariúna, as
alterações de proprietários ou compromissários

de imóveis, razão social
de empresas e endereços
de correspondências para
constar nos carnês de
tributos de 2022 devem
ser solicitadas até o dia

30 de novembro.
O departamento destaca que o requerimento
para esse tipo de solicitação é isento do preço público, conforme previsto

no Decreto 4.248/2020.
As solicitações devem ser
feitas diretamente no Departamento de Protocolo
da Prefeitura.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

CNPJ 08.996.378/0001-07

CNPJ 08.996.378/0001-07

PORTARIA Nº 45/2021

PORTARIA Nº 41/2021

EXONERA “COORDENADOR GERAL DO SAMU” QUE ESPECIFICA

NOMEIA “ASSISTENTE TECNICO” QUE ESPECIFICA.

RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;

RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;

RESOLVE:

RESOLVE:

Exonerar o Sr. WAGNER TADEU CEZARONI do cargo de COORDENADOR GERAL DO SAMU
do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, com efeito a partir da data de assinatura desta
portaria.

Nomear Sra. MICHELE DE CASTRO FARAH, no cargo de “ASSISTENTE TÉCNICO” junto ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Mirim, 02 de Setembro de 2021.

Mogi Mirim, 20 de Setembro de 2021.

RODRIGO FALSETTI		

GILDO MARTINHO DE ARAUJO

Presidente-Con08

Secretário Executivo

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE “08 DE ABRIL“
CNPJ 08.996.378/0001-07
PORTARIA Nº 46/2021
NOMEIA “COORDENADOR GERAL DO SAMU” QUE ESPECIFICA..
RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas atribuições
legais;
RESOLVE:
Nomear Sr. ELIEL MARTNS DA SILVA, para exercer o cargo de COORDENADOR GERAL DO SAMU junto ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, a partir de 21/09/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Mirim, 21 de Setembro de 2021.
RODRIGO FALSETTI		

GILDO MARTINHO DE ARAUJO

Presidente-Con08

Secretário Executivo

RODRIGO FALSETTI		

GILDO MARTINHO DE ARAUJO

Presidente-Con08

Secretário Executivo
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

CNPJ 08.996.378/0001-07

CNPJ 08.996.378/0001-07

PORTARIA Nº 30/2021
EXONERA “CHEFE DE FROTA” QUE ESPECIFICA.

PORTARIA Nº 34/2021

RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;

NOMEIA “ASSISTENTE TÉCNICO” QUE ESPECIFICA.

RESOLVE:
Exonerar o Sr. PEDRO CUMINATO do cargo de CHEFE DE COMUNICAÇÃO do Consórcio
Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, com efeito a partir da data de assinatura desta portaria.

RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

NOMEAR a Sra. MARIA ELAINE MENDONÇA FERREIRA no cargo de “ASISTENTE TÉCNICO”, junto
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, a partir de 02/08/2021.

Mogi Mirim, 30 de junho de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Mogi Mirim, 02 de Agosto de 2021.

RODRIGO FALSETTI		

Guilherme Dalle Vedove Barbosa

Presidente-Con08

Secretário Executivo

RODRIGO FALSETTI		

Guilherme Dalle Vedove Barbosa

Presidente-Con08

Secretário Executivo

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

CNPJ 08.996.378/0001-07

CNPJ 08.996.378/0001-07

PORTARIA Nº 31/2021
PORTARIA Nº 38/2021

NOMEIA “CHEFE DE FROTA” QUE ESPECIFICA.
RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Nomear o Sr. RAFAEL MARQUES DE BRITO no cargo de CHEFE DE FROTA junto ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EXONERA “COORDENADOR DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA” QUE ESPECIFICA.
RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Exonerar a Sra. DILMA MARIA FERNANDES, do cargo de COORDENADOR DE RESIDÊNCIA
TERAPEUTICA, do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, com efeito a partir de 24/08/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Mirim, 01 de julho de 2021.

Mogi Mirim, 24 de Agosto de 2021.
RODRIGO FALSETTI		

Guilherme Dalle Vedove Barbosa

Presidente-Con08

Secretário Executivo

RODRIGO FALSETTI		

Guilherme Dalle Vedove Barbosa

Presidente-Con08

Secretário Executivo

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

CNPJ 08.996.378/0001-07

CNPJ 08.996.378/0001-07

PORTARIA Nº 32/2021
PORTARIA Nº 39/2021

EXONERA “COORDENADOR GERAL” QUE ESPECIFICA.
RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Exonerar o Sr. MARÍLIA BERNARDI ALVES BEZERRA SCARDUA do cargo de COODENADOR
GERAL do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, com efeito a partir da data de assinatura
desta portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EXONERA “SECRETÁRIO EXECUTIVO” QUE ESPECIFICA.
RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:
Exonerar o Sr. GUILHERME DALLE VEDOVE BARBOSA, do cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO,
do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, com efeito a partir de 27/08/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Mirim, 19 de julho de 2021.

Mogi Mirim, 27 de Agosto de 2021.

RODRIGO FALSETTI		

Guilherme Dalle Vedove Barbosa

Presidente-Con08

Secretário Executivo

RODRIGO FALSETTI		
Presidente-Con08

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

DE SAÚDE “08 DE ABRIL“

CNPJ 08.996.378/0001-07

CNPJ 08.996.378/0001-07
PORTARIA Nº 40/2021

PORTARIA Nº 33/2021

NOMEIA “SECRETÁRIO EXECUTIVO” QUE ESPECIFICA.

NOMEIA “COORDENADOR GERAL” QUE ESPECIFICA.
RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:

RODRIGO FALSETTI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:

NOMEAR a Sra. LUCIANA BECHARA BATTAGLINI ZENARI no cargo de “COORDENADORA
GERAL”, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, a partir de 20/07/2021.

Nomear Sr. GILDO MARTINHO DE ARAUJO, Secretário de Saúde do Município de Mogi Guaçu para
exercer o cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”,
com exercício a partir de 28 de agosto de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Mirim, 20 de julho de 2021.

Mogi Mirim, 28 de Agosto de 2021.

RODRIGO FALSETTI		

Guilherme Dalle Vedove Barbosa

RODRIGO FALSETTI		

Presidente-Con08

Secretário Executivo

Presidente-Con08

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DA CHAMADA PUBLICA Nº 005/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos
interessados que se encontra aberto processo de Chamada Pública nº 005/2021, CREDENCIAMENTO
para prestação de serviços de OFICINEIRO PARA OFICINA DE ESCULTURA EM METAL, MOLDES
PARA ESCULTURA EM CONCRETO E PINTURA ARTÍSTICA DESTINADA A PESSOAS A PARTIR
DE 12 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
Recebimento dos projetos: dos dias 10 de novembro ao dia 10 de dezembro de 2021 até as 16.30
h. No Depto de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira. O edital completo
será disponibilizado a partir do dia 10/11/2021 através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da
Transparência). Demais informações: Departamento de Licitações, sito a Av. XV de novembro, 1.400Jd. Planalto- Artur Nogueira/SP Fone (19) 3827-9700 – Ramal 9705 -Artur Nogueira, 10 de novembro
de 2021. Lucas Sai Rissato -Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 51,87”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
CHAMADA PUBLICA N° 003/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico que se encontra na integra a Rerratificação do Processo Administrativo n° 5186-6/2021 e 5185-8/2021, site www.arturnogueira.sp.gov.br
(Portal Transparência). Artur Nogueira 08 de Novembro de 2021. O Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 29,64”

