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Prefeitos de Artur Nogueira e Mogi Mirim anunciam
início das obras da Rodovia dos Agricultores
O tão sonhado recapeamento da Rodovia dos Agricultores saiu do papel para
se tornar uma realidade
em Artur Nogueira e Mogi
Mirim. Nesta terça-feira
(16), os prefeitos Lucas Sia
e Paulo Silva anunciaram
a data do início das obras
após assinar convênio com
o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O
documento confirma novamente a execução das obras
e serviços de Recuperação
Funcional da Estrada Municipal ATN-010 que liga
o município nogueirense
à Mogi Mirim. Segundo o
chefe do Poder Executivo,
dia 25 de novembro será
aberta a ordem de serviço
e, após até uma semana,
os maquinários iniciarão a
concretização da promessa
de campanha. As buscas por
recursos para que as obras
pudessem acontecer foram
iniciadas em janeiro, logo no
primeiro mês do mandato do
prefeito.
Página 6.

Segurança das Barragens de Pedreira
e Amparo foi tema da 2ª Reunião dos
Comitês dos Empreendimentos
No final do outubro,
aconteceu a segunda reunião dos Comitês de acompanhamento das obras
das Barragens Pedreira e
Duas Pontes (Amparo),
respectivamente. O evento
teve transmissão online e
reuniu vereadores, engenheiros e executivos das
Prefeituras de Campinas,

Pedreira e Amparo, além
de ONGS, Fundações e
Associações importantes
das cidades.
Organizada pela equipe de Gerenciamento das
Barragens e DAEE, foram
convidados profissionais
das empresas COBE Engenharia, onde o engenheiro
Arthur Santos Coelho ficou

responsável pela apresentação do tema sobre Conceitos Gerais de Risco de
Barragens, e o tema Porque
as Barragens Pedreira e
Duas Pontes são seguras,
ficou a cargo da HT Engenharia, apresentado pelos
engenheiros Mário Tabata
e Newton Bitencourt Santos.
Página 3.

Orquestra
faz
apresentação
gratuita
em cidades
do interior
paulista

Chegada
do Papai
Noel em
Jaguariúna
será dia 05
de dezembro

Assim como no
feriado anterior,
Renovias não
registra mortes
durante feriado
da Proclamação
da República

Com o intuito de apresentar a variedade cultural do
nosso país, através da qualidade incomparável de uma
banda sinfônica, a orquestra
Tocando Brasil irá fazer,
gratuitamente, uma série de
cinco apresentações entre
os meses de novembro e
dezembro pelo o interior do
Estado de São Paulo. A tour
começa no dia 27 de novembro na cidade de Lindóia, e
segue para Sumaré (08/12),
Morungaba (10/12), Votuporanga (17/12) e Monte
Alegre do Sul (18/12).

A tradicional chegada do
Papai Noel de Maria Fumaça já tem data marcada
para acontecer em Jaguariúna. Será no domingo,
dia 5 de dezembro, e a
Prefeitura preparou tudo
para que a população possa
receber o bom velhinho no
Centro Cultural.
O trem está previsto
para chegar às 19h e será
recebido pela Encantada
de Natal com a Banda do
Papai Noel. A criançada
poderá aproveitar para
tirar fotos e fazer pedidos,
tudo gratuitamente.

Mais de 223 mil veículos
trafegaram pelas rodovias
administradas pela Renovias, que faz a interligação
entre Campinas, Circuito das
Águas e sul de Minas Gerais,
durante a Operação Especial
do feriado da Proclamação
da República. O tráfego ficou
acima do esperado pela concessionária: a previsão era
que 196 mil veículos passassem pelas estradas administradas. Neste feriado, assim
como no anterior (Finados),
não houve registros de acidentes com vítimas fatais.

Página 4.
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Holambra
decreta Luto
Oficial de
três dias por
falecimento
de servidora
pública

Centro
Cultural recebe
exposição
da artista
Rosemary
Lucon

A Prefeitura de Holambra
decretou no último domingo, dia 14 de novembro,
Luto Oficial de três dias pelo
falecimento da servidora
pública Rosemeire Filipini,
vítima de acidente de trânsito no litoral paulista na noite
de sexta-feira (12).

A partir desta sexta-feira,
12 de novembro, a exposição
da artista Rosemary Brunelli
Lucon poderá ser apreciada
no hall de entrada do Centro Cultural de Mogi Guaçu,
situado na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim
Camargo.
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Assistência Social realiza Oficina
de Música para idosos no CRAS
Nassif

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, mais
uma atividade dos Grupos de
Fortalecimento de Vínculos.
As ações, suspensas devido
à pandemia de coronavírus,

foram retomadas em outubro. Segundo a secretária de
Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun, nesta
quarta as atividades foram
realizadas no CRAS (Centro
de Referência de Assistência
Social) Nassif, com uma oficina de música para idosos.
Página 5.
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Você é um Hipocondríaco?
*

Por Paiva Netto
Certamente, você conhece alguém
que possui um medo constante e irracional de ter ou de vir a ter uma doença
grave. Qualquer alteração fisiológica
incomoda esse indivíduo, pois tudo o
que ele sente, remete a alguma doença
em seu imaginário.
São pessoas classificadas, no dito
popular como hipocondríacos. Esta
condição é relativamente conhecida. Os
pacientes que sofrem deste mal estão
sempre tentando encontrar alguma
doença em seu corpo.
O transtorno hipocondríaco ou
transtorno de ansiedade de doença,
como também é chamada, é uma
neurose de doenças. A pessoa doente
possui uma sensibilidade exacerbada
do próprio corpo. Mas, não se engane,
a hipocondria não é uma brincadeira.
É um transtorno sério que necessita de
tratamento e que pode afetar homens
e mulheres.
Sintomas comuns e sem muita
relevância, são interpretados pelos pacientes como sinais de que algo grave,
potencialmente fatal ou degenerativo
os acomete. A pessoa que sofre com
essa condição tende a não se sentir
confortável sociabilizando com outras.
Um ambiente no qual as coisas não estão sob seu controle pode incomodar.
E para não ficar se preocupando com
isto o indivíduo volta a sua atenção
para si mesmo. E todas as alterações
fisiológicas lhe são mais perceptíveis.
É uma espécie de tentativa de desvio
de foco inconsciente.
Podemos citar alguns exemplos

dessa estratégia psicológica que leva
ao transtorno de ansiedade de doença:
Uma dor no peito, ocasionada pela presença de gases contidos na caixa torácica, por exemplo, pode ser rapidamente
relacionada a um ataque cardíaco, ou
uma simples dor de cabeça vista como
um indício de tumor cerebral. Para
uma pessoa considerada normal (que
não se foca nas doenças) estes detalhes
passariam despercebidos. Mas para
um potencial hipocondríaco não. Os
sintomas existem, mas são amplificados e, de forma inadequada se faz a
interpretação.
E o que causa este transtorno? Sem
dúvida, é alguma perturbação psíquica
que leva o indivíduo a se tornar hipocondríaco. O agente causador pode ser,
desde um trauma ou um susto a outros
fatores emocionais como, a falta de
atenção, a insegurança e a baixa autoestima. Normalmente, a pessoa que sofre
deste transtorno é, frequentemente,
ansiosa e depressiva, pois está sempre
tenso e preocupado diante do que ele
imagina que possa vir a acontecer com
seu organismo. Uma marca registrada
do hipocondríaco é que ele, tem uma
tendência a estar sempre muito bem
-informado sobre as mais variadas doenças, sintomas e medicamentos. Ele
usa com muita frequência os sites de
pesquisas e buscas para aprender tudo.
Mas não se engane, o diagnóstico
não é tão simples, pois se preocupar
com a saúde é um sentimento inerente
a todo ser humano. O que vai diferenciar e potencializar a hipocondria é o

A Humildade Crística
*

explicar o que vem acontecendo pode
surtir um efeito positivo. Porém, ele
precisa reconhecer que tem um problema e que, suas intensas preocupações
com doenças podem estar afetando, de
forma negativa, seu estado psicológico.
Portanto, se você se sente desta maneira ou suspeita que algum parente
ou amigo possa estar sofrendo desta
condição, oriente e busque ajuda de um
profissional de saúde mental: um psicanalista, psicólogo ou um psiquiatra.
A hipocondria precisa de tratamento.
Com o tempo, se não tratada, a pessoa
pode desenvolver outros tipos de transtornos como a depressão, ou mesmo
problemas físicos e orgânicos, provocados pela ingestão excessiva de remédios
e de intervenções terapêuticas.
Se preocupar com a saúde é normal,
mas quando essa preocupação te consome, o alerta deve ser acionado. Além
disso, o Transtorno Hipocondríaco
pode ser considerado como uma dor
interna e mental que, por não ser reconhecida por quem sofre, desemboca
no corpo físico, incentivando até mesmo, o uso de alternativas não usais da
medicina e colocando em risco a saúde
do paciente. Através de um tratamento psicológico adequado, o paciente
recupera sua autoestima, elimina as
neuroses e consegue equilibrar mente
e corpo, atingindo o bem-estar com
resultados mais favoráveis para a promoção de uma vida saudável.
Dra. Andréa Ladislau
Psicanalista

Forma para alcançar o progresso
*

Por Paiva Netto
Não nos devemos
vangloriar dos nossos
feitos, porquanto a
arrogância nos arrasta para o abismo. A
humildade corajosa,
aquela que sobrevive
aos acicates da dor, revela os valores eternos
do ser humano.
Em Sua Boa Nova,
segundo Lucas,
17:10, Jesus aconselha: “Quando fizerdes tudo o que vos for
mandado, dizei: Somos servos inúteis;
fizemos apenas aquilo
que é de nossa obrigação”.
Numa de minhas
próximas publicações,
trarei, de maneira ainda mais ampliada, os
seguintes comentários
que fiz durante a série
radiofônica “O Apocalipse de Jesus para os
Simples de Coração”:
Essa passagem do
Santo Evangelho de
Jesus, segundo Lucas,
17:10, demonstra, na
verdade, que humildemente temos de cumprir a incumbência
assumida perante o
Pai Celeste. Este é o
verdadeiro galardão:
agirmos conforme se
esperava de nós, de
acordo com o programado em nossa Agenda Espiritual. Não há
aplausos neste mundo
que alcancem maior
ressonância em nossas
Almas do que a consciência espiritual tranquila pelo dever bem
realizado. E essa postura em nada se compara com fraqueza ou
ingenuidade. Já disse
e reitero: a humildade
é, acima de tudo, corajosa, e não pode jamais
ser comparada com
submissão (quando
covarde), que, por sua
vez, é justamente o
oposto dos exemplos
de destemor deixados
por Jesus.

exagero com que essa preocupação
acontece. Devemos estar atentos a
sinais como: frequência assídua em serviços de saúde e consultórios médicos;
hábito constante de se automedicar;
falta de confiança em resultados de
exames que demonstram boas taxas e
são negativos para doenças; insistência
na busca de informações por conta própria a todo tempo; excesso de checkups
e verificações da saúde; pessimismo e
depressão em geral; não possuir um
médico de referência e trocar de médico frequentemente; preocupação em
tempo integral com doenças e modos
de contração e sensação de grande
ansiedade ao pensar sobre assuntos
ligados a saúde, ficando em estado de
angústia permanente.
A estranha mania de doenças intensifica os casos de ansiedade e depressão
e, por serem muito pessimistas, os pacientes não acreditam nas informações
médicas e acabam por se automedicar
e medicar as pessoas próximas. O
Transtorno Hipocondríaco considerado grave possui aspectos formais de
uma psicose e, por isso, necessita do
devido tratamento. Do contrário, esse
paciente poderá trazer sérios danos a
si e aos outros.
A baixa autoestima, a carência e a
depressão, são condições típicas que
podem agravar um processo de hipocondria. Visto que, é muito importante
estar atento aos sinais, pois o hipocondríaco necessita de atenção. Ele não
consegue perceber o exagero em suas
atitudes e ações. Conversar com ele e

Por Paiva Netto
Lembremo-nos
sempre das sábias palavras do padre Antônio Vieira (Espírito), estudadas nestas
pregações e belamente apresentadas no
rádio pelo saudoso
Irmão Alziro Zarur (1914-1979). Para
o deleite de vocês,
transcrevo trechos da
imorredoura página
do inspirado vate português:
A HUMILDADE
“Nada há tão grande quanto a humildade. A humildade vence
todas as tiranias, destrói todas as dificuldades. A humildade
é irmã gêmea da persistência, filha dileta
da força.
Quantos humildes
tens visto cair?
Nenhum.
E quantos engrandecidos tens visto precipitados do pedestal
onde, orgulhosos, se
supunham eternos?
Nem eu sei.
Humilde nasceu
Jesus; humilde viveu e humilde passou
no mundo. E não há
maior grandeza do que
essa humildade. De todos os grandes da Terra, em todos os séculos
dos séculos, nenhum
se Lhe compara.
E dentre esses grandes ainda são relativamente grandes só os
que foram humildes e
Lhe seguiram o exemplo.
Só os que na humilhação encontraram
grandeza, como só em
Jesus encontraram
humildade.
O Filho dileto de
Deus podia ser o maior
da Terra [socialmente
falando], visto que Ele
era o representante, o
escolhido, o eleito do
Senhor do Universo.

Podia, mas não foi. Podia, mas não quis ser.
Não quis ser porque
não devia. (...)
Quis ser humilde
entre os humildes;
simples entre os simples (...)”. (Os destaques são meus.)
Quando Deus reconhece humildade no
Espírito, revela-lhe
os Seus maiores segredos. Perante nossa
dedicação sincera, o
Pai Celestial jamais
nos abandonará, pois
o Cristo, que não
profere palavras vãs,
proclama no Evangelho, segundo Mateus,
6:33, e Lucas, 12:31,
a Sua Lei Econômica, que decididamente ampara, espiritual
e materialmente, os
servidores da Seara
Divina: “Buscai primeiramente o Reino
de Deus e Sua Justiça, e todas as coisas
materiais vos serão
acrescentadas”.
Aliás, Zarur definia
essa passagem bíblica como “A Fórmula
Urgentíssima de Jesus”, que considero
ser a Lei Econômica
Urgentíssima do Supremo Comandante
da Terra, o principal
pilar da Economia da
Solidariedade Espiritual e Humana, que há
décadas pregamos. A
Fórmula do Cristo é
valiosíssimo preceito que impulsiona e
ilumina os Estatutos
Superiores da Esperança e da Paz, que só
podem vicejar onde
imperam a Verdade e
o Amor, a Humildade
e o Bem.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista
e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

Paiva Netto
No terceiro milênio,
que tem... mil anos, um
dia todos haverão de
compreender que espiritualizar as criaturas, consequentemente elevando
sua condição moral, é a
única forma de alcançar
o progresso — que não
seja o da destruição —
para todo o planeta. Esse
desenvolvimento que
tem por deus a ganância, de início, atinge os
pequeninos, dos quais
nos falava Jesus: “Deixai-os vir a mim, porque
deles é o Reino dos Céus”
(Evangelho, segundo
Mateus, 19:14). Ao lado
dos idosos, os que vivem
a infância são os primeiros a ser prejudicados
pelas enfermidades provocadas pela adulteração do meio ambiente,
não apenas nos países

em desenvolvimento.
Já dizia o genial cientista judeu-alemão Albert
Einstein (1879-1955): “A
palavra progresso não
fará sentido enquanto
houver crianças infelizes”. E quantas estão
por aí, meu caro Albert,
a começar pelas que vivem nos grandes centros
urbanos, respirando com
dificuldade?... Será que
os governos realmente
andam governando para
os seus povos?
Que é “progresso de
destruição”? É o que,
por exemplo, promove
a poluição assassina, o
aumento do efeito estufa
e a ferida na camada de
ozônio, cuja tarefa é defender a vida na Terra,
incluída a dos próprios
promotores de tantos
males... “Impulsionados”
pela ambição de ganhar
a qualquer preço, não

percebem que põem em
perigo a si mesmos, à
pátria e à família. Não
foi sem motivo que Jesus
proferiu um famoso discurso que ficou conhecido como “O Sermão Profético”, do qual se destaca
“A Grande Tribulação”.
A respeito desse tema,
Ele diz que, “se Deus não
abreviasse aqueles dias,
nem os escolhidos (aqueles que assim se tornam
por suas próprias obras)
se salvariam”. E mais:
o Cristo advertiu que
“igual (tribulação) nunca
houve, desde a criação
da Terra, nem jamais
se repetirá”... E isso é lá
brincadeira, meninos?!
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

Jesus não gera incômodo ao bom
senso
*

Por Paiva Netto

Paiva Netto
Jesus não gera incômodo ao bom senso humano. Sublime
Benfeitor, Ele vem
para somar no pleno
progresso espiritual,
ético, social, material e
sustentável que trabalhamos por atingir.
A abrangência da
Boa Nova, que o Benemérito e Altruísta Filho
de Maria e de José nos
evidenciou, demonstra
que Sua presença entre
os seres da Terra jamais
deve sugerir receio aos
Irmãos em humanidade que não professem
o Cristianismo.

O exemplo do Divino Mestre simboliza,
há mais de dois mil
anos, a possível e necessária convivência
pacífica entre as civilizações permanentemente. O Cristo é o
Senhor da Paz para
“todas as nações, e tribos, e povos, e línguas”,
Publicado por LC Benedito & Vicenzotti ltda. - CNPJ:
68.282.656/0001-88
Diretor Geral: Luis Carlos Benedito - Fundação:
02/04/1999
Redação:
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ENDEREÇO:

conforme lemos em “A
Visão dos Glorificados”
(Apocalipse de Jesus,
7:9 a 17).
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista
e escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com
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.

16 de Novembro de 2021

- Caderno A |

3

Segurança das Barragens de Pedreira e Amparo
foi tema da 2ª Reunião dos Comitês dos
Empreendimentos

de ONGS, Fundações e
Associações importantes
No final do outubro, das cidades.
Organizada pela equiaconteceu a segunda reunião dos Comitês de pe de Gerenciamento das
acompanhamento das Barragens e DAEE, foram
obras das Barragens Pe- convidados profissiondreira e Duas Pontes ais das empresas COBE
(Amparo), respectiva- Engenharia, onde o enmente. O evento teve genheiro Arthur Santos
transmissão online e re- Coelho ficou responsável
uniu vereadores, engen- pela apresentação do
heiros e executivos das tema sobre Conceitos
Prefeituras de Campinas, Gerais de Risco de BarPedreira e Amparo, além ragens, e o tema Porque
De Pedreira

as Barragens Pedreira e
Duas Pontes são seguras, ficou a cargo da HT
Engenharia, apresentado
pelos engenheiros Mário
Tabata e Newton Bitencourt Santos.
Com o objetivo de
promover maior entendimento sobre os empreendimentos, de responsabilidade do DAEE
(Departamento de Águas
e Energia Elétrica), criaram-se os Comitês de

acompanhamento das
obras das barragens, no
mês de Agosto de 2021.
O intuito é promover um
canal de comunicação
para dirimir dúvidas e
transmitir informações
atualizadas sobre os empreendimentos. Para
tanto, são programadas reuniões periódicas
que acontecessem a cada
dois meses, com tema
escolhidos pelos próprios
participantes, através de
Pesquisa de Satisfação
enviada ao término de
cada reunião. Vale ressaltar que além de promover diálogo e eventuais
parcerias, o Comitê é um
importante instrumento
para gerir demandas e
para o DAEE ter uma
compreensão mais fiel
das necessidades e perspectivas das diferentes
partes interessadas.
O engenheiro Arthur
(COBE Engenharia),
começou sua apresentação traçando um comparativo entre os tipos de
barragens e reservatórios. Enfatizou que as barragens convencionais e
reservatórios são construídos com alta tecnologia, estudos geológicos

profundos e cumprem todos os protocolos legais,
além de seguir as normas
do Plano de Segurança
de Barragens – PSB. Comentou, também, sobre o risco e o medo da
população relacionado à
Segurança de Barragem,
intensificados depois dos
desastres ocorridos em
Mariana e Brumadinho.
O engenheiro apresentou um estudo de risco,
mostrando que o rompimento de barragens está
próximo ao risco de uma
queda de aeronave, ou
seja, risco pequeno diante de outros eventos
como desabamento de
edificações, acidentes
com navios mercantis,
entre outros.
Na sequência foi apresentado o tema “Porque
as Barragens Pedreira e
Duas Pontes são seguras”, ministrado pelos
engenheiros Mário Tabata e Newton Bitencourt
Santos, ambos da HT Engenharia, que apresentaram estudos geológicos
essenciais para a implantação de um barramento
seguro.
Após as apresentações, iniciou-se a ses-

são de dúvidas, onde os
participantes tiveram a
oportunidade de explanar suas perguntas aos
palestrantes e profissionais do DAEE.
A próxima reunião
está pré-agendada para
dezembro, com o tema
a ser definido através
da Pesquisa de Satisfação enviada a todos
os membros do Comitê,
juntamente com a ATA
da reunião e respectivas
apresentações.
Com as duas novas
barragens, será elevada a
oferta de água em 23 municípios integrantes da
Bacia PCJ, beneficiando
mais de 5 milhões de habitantes. Serão investidos
ao todo R$ 527 milhões
nas obras de construção
das duas barragens. Para
regularizar as vazões dos
rios Jaguari e Camanducaia as barragens deverão
formar reservatórios com
capacidade de armazenamento útil de 85 bilhões
de litros de água, dos
quais 32 bilhões de litros
na Barragem Pedreira,
e cerca de 53 bilhões de
litros de água, no reservatório da Barragem
Duas Pontes.

Assim como no feriado anterior, Renovias não registra
mortes durante feriado da Proclamação da República
Da Redação

ficou acima do esperado pela concessionária:
Mais de 223 mil veícu- a previsão era que 196
los trafegaram pelas mil veículos passassem
rodovias administra- pelas estradas admindas pela Renovias, que istradas. Neste feriado,
faz a interligação entre assim como no anterior
Campinas, Circuito das (Finados), não houve
Águas e sul de Minas registros de acidentes
Gerais, durante a Op- com vítimas fatais.
eração Especial do feDe sexta-feira (12) a
riado da Proclamação segunda-feira (15), foram
da República. O tráfego realizados 615 atendi-

mentos aos usuários, incluindo serviços de guincho, socorro mecânico,
inspeção e atendimento
pré-hospitalar. O Centro
de Controle de Operações
(CCO) da Renovias, que
funciona 24 horas por
dia, atendeu 366 chamados neste período, tanto
pelo 0800 quanto pelos
telefones de emergência
das rodovias. Houve o

registro de 19 acidentes,
com 11 vítimas leves e
três graves.
O Sistema de Atendimento aos Usuários
(SAU) da Renovias está
à disposição 24 horas
por dia aos motoristas.
Para acioná-lo, basta
ligar 0800 055 9696 ou
usar um dos fones de
emergência, implantados a cada quilômetro.

Dicas de segurança nas
rodovias e condições
antecipadas do tráfego
podem ser obtidas pelo
site www.renovias.com.
br.
A malha viária da
Renovias liga Campinas, Circuito das Águas
e sul de Minas: SP-340
(Campinas/Mococa),
SP-342 (Mogi Guaçu/
Águas da Prata), SP-344

(Aguaí/Vargem Grande
do Sul), SP-350 (Casa
Branca/São José do Rio
Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa
Branca), com extensão
de 345,6 quilômetros. A
concessionária administra as rodovias através
do Programa de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de
São Paulo.

Poupatempo ultrapassa 160 serviços online e registra
85% dos atendimentos concluídos digitalmente
Da Redação
A Prodesp, empresa
de Tecnologia do Governo de São Paulo responsável pela administração do Poupatempo
em todo o Estado, trabalha para ampliar a
oferta de serviços online
e atender aos anseios da
população, cada dia mais
busca por facilidades e
autonomia para realizar
seus atendimentos de
onde estiver, pelo celular
ou computador, 24 horas
por dia, sete dias por
semana.
Neste mês de novembro, o programa ultrapassou a marca de 160
opções disponíveis no
portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital
e totens de autoatendimento, tudo com a
mesma qualidade dos
serviços oferecidos nas
unidades físicas, que
também seguem em ritmo de expansão com novos postos em funcionamento, mais modernos e
integrados ao Detran.SP,
beneficiando inclusive
cidades de menor porte.
De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo
Macedo, os serviços dig-

itais representam hoje
85% dos atendimentos
do Poupatempo e a projeção é que esse percentual cresça ainda mais.
“As pessoas têm aceitado
muito bem o formato
digital do Poupatempo.
A tendência dos serviços
online veio para ficar,
principalmente pela segurança e facilidade em
ter tudo rápido e na palma das mãos”, afirma
Murilo Macedo.
Entre as novidades
desse ano estão: Autorização para Transferência de Propriedade do
Veículo Digital (ATPV-e);
acompanhamento de solicitação de segunda via
de CNH; Consulta de
multas aplicadas pelo
Detran.SP; Agendamento de exame teórico para:
primeira habilitação, Autorização para Conduzir
Ciclomotor (ACC), reabilitação e nova habilitação, e Consulta de instauração de processo de
suspensão da CNH, além
de serviços municipais,
que crescem com o anúncio de novas unidades do
programa.
Destacam-se ainda as
funcionalidades da vacinação contra a Covid-19,
disponível no aplicativo

Poupatempo Digital. A
versão digital da carteira
contabiliza mais de 6,7
milhões de acessos. Já o
Certificado de Vacinação
soma mais de 1 milhão
de acessos na versão em
português e outros 88
mil em inglês. Também
pelo app, é possível fazer
a consulta aos benefícios
pagos pelo Bolsa do
Povo, maior programa
de assistência social e
transferência de renda
da história do Estado,
bem como mais detalhes
sobre os valores e datas
de recebimento.
Provando o crescente
sucesso do atendimento
online, os 10 primeiros
meses do ano somaram
mais de 35,3 milhões de
atendimentos, somente
no último mês de outubro, foram realizados
6,6 milhões de atendimentos. O número representa 19% da quantidade
total dos atendimentos
do programa, em 2021.
Os serviços mais
procurados pelo app,
portal e totens de autoatendimento são, por
exemplo, a renovação
de CNH, licenciamento
de veículos, pesquisa
de pontuação, consulta
de IPVA, Atestado de

Antecedentes Criminais,
consulta de débito de
veículos, multas, situação eleitoral, consulta
de Registro de Aluno
(RA) para a rede estadual
de ensino, entre outros.
Até 2022, a Prodesp
disponibilizará mais de
240 atendimentos digitais nas plataformas do
Poupatempo.

que procuram serviços
online do Poupatempo,
com 73% do total. De
janeiro a outubro foram
mais de 25,7 milhões de
atendimentos.
Com segurança e qualidade, a ferramenta permite acesso rápido, de
qualquer local, seja em
casa ou no trabalho, com
conforto e praticidade.
Atualmente são mais de
Poupatempo Digital
130 opções exclusivas.
Lançado em maio do Desde que foi criado, o
ano passado, o aplicativo app do Poupatempo já
é a principal ferramenta contabiliza 7 milhões de
utilizada pelos usuários downloads.

Como baixar:
O app está disponível
para os sistemas Android
e iOS. Para baixar, basta
entrar na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e
buscar por “Poupatempo
Digital”.
Ao baixá-lo, é possível
efetuar o cadastro e ter
acesso a todos os serviços
online. Aqueles que já
utilizam o site do Poupatempo poderão usar o
mesmo login e senha.

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 071/2021
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 ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO
DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO
DE ARTUR NOGUEIRA/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL..
Data da Realização 29/11/2021 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, 12 de novembro de 2021.
GLAUCI DE SOUZA BARBOSA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANGELA PULZ DELGADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”
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Centro Cultural recebe exposição da artista
Rosemary Lucon
De Mogi Guaçu
A partir desta sextafeira, 12 de novembro, a
exposição da artista Rosemary Brunelli Lucon
poderá ser apreciada no
hall de entrada do Centro
Cultural de Mogi Guaçu,
situado na Avenida dos
Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo. A entrada
é gratuita e a mostra pode
ser visitada até o dia 6 de
dezembro, no horário das
8h às 17h.

A artista é guaçuana, começou a pintar em
1990 e tem participação
em mais de 100 exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior,
tendo recebido diversos
prêmios. “Sou apaixonada por todos os estilos de
pintura e, isso, se reflete
em meus trabalhos. Para
mim, a pintura é diversão
e realização”, comentou
ela.
O assessor da Secretaria Municipal de Cultura,

Rodrigo Peguin, disse que
o Centro Cultural está oferecendo uma programação inovadora. “Estamos
priorizando em nossas
exposições a relação entre
a arte e tecnologia e de novas linguagens artísticas,
sem deixar de considerar
os trabalhos tradicionais
e as produções artísticas
amadoras, disse Peguin”.
Rosemary
Brunelli
Lucon pode ser contatada por meio dos telefones (19) 3861.6723 e (19)

99414.9229 ou pelo link
www.instagram.com/
rose.lucon.
Serviço
Exposição: Rosemary
Brunelli Lucon
Período: 12 de novembro a 6 de dezembro de
2021
Local: Centro Cultural
de Mogi Guaçu
Endereço: Avenida dos
Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo
Horário: 8h às 17h
Entrada franca

Orquestra faz apresentação gratuita em cidades do
interior paulista
Da Redação

ga e Monte Alegre do Sul,
tem a parceria da SOCom o intuito de MOZ Brands + Sports, é
apresentar a variedade uma realização do Govercultural do nosso país, no do Estado de São Pauatravés da qualidade in- lo, Secretaria de Cultura
comparável de uma ban- e Economia Criativa do
da sinfônica, a orquestra Estado de São Paulo, com
Tocando Brasil irá fazer, patrocínio da Braspress,
gratuitamente, uma série Facchini e Covabra, atde cinco apresentações ravés do programa de
entre os meses de novem- incentivo cultural Proac
bro e dezembro pelo o ICMS. A produção é da
interior do Estado de São Associação Fábrica de
Paulo. A tour começa no Saúde Esporte e Cultura.
dia 27 de novembro na Para mais informações,
cidade de Lindóia, e seg- através das redes sociais
ue para Sumaré (08/12), @tocando_brasil.
Morungaba (10/12), Votuporanga (17/12) e MonPROGRAMAÇÃO
te Alegre do Sul (18/12).
GRATUITA
O projeto que conta
Lindóia/SP - 27/11 - às
com o apoio das prefeitu- 20h - Praça Humberto
ras de Lindóia, Sumaré, Amaral.
Morungaba, VotuporanSumaré/SP- 08/12 - às

19h30 - Praça do Macarenko.
Morungaba/SP - 10/12
- às 19h - Teatro Municipal Fiovarante Frare.
Votuporanga/SP
17/12 - às 20h - Concha
Acústica.
Monte Alegre do Sul/
SP - 18/12 - às 19h30 Praça Bom Jesus.
MÚSICA POPULAR
SINFÔNICA
Vale a pena conferir e
conhecer grandes clássicos de artistas brasileiros
que influenciaram toda a
história da música e releituras que irão tornar esse
momento ainda mais
inesquecível. Valorize a
música, pois ela é capaz
de transformar toda a comunidade.

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

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

Agende sua visita.

R. Fabiano Pôrto, 85 – Jardim Nova Pinhal
(19) 3661-9444
escolachampagnat.com.br/pinhal
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Assistência Social realiza Oficina de Música para
idosos no CRAS Nassif nesta quarta
De Jaguariúna

demia de coronavírus,
foram retomadas em ouA Prefeitura de Jag- tubro.
uariúna, por meio da
Segundo a secretária
Secretaria Municipal de de Assistência Social
Assistência Social, reali- de Jaguariúna, Andréa
za nesta quarta-feira, dia Dias Lizun, nesta quarta
17 de novembro, mais as atividades serão realuma atividade dos Gru- izadas no CRAS (Centro
pos de Fortalecimento de Referência de Asde Vínculos. As ações, sistência Social) Nassif,
suspensas devido à pan- a partir das 9h, com uma

oficina de música para
idosos.
O CRAS Nassif está
localizado na Rua Vigatto, 400, no bairro Nassif.

hecida
oficialmente
como Cidade Amiga do
Idoso, pela OMS (Organização Mundial de
Saúde). Desde então,
Jaguariúna integra uma
CIDADE AMIGA DO seleta rede global de CiIDOSO
dades Amigas dos IdoAs ações em benefício sos, composta por 520
da população acima de municípios em 37 países
60 anos fizeram com que das Américas, Europa,
Jaguariúna fosse recon- Ásia e Oceania.

Holambra abre inscrições para seleção de
novos projetos culturais
A Prefeitura de Holambra publicou nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, no Diário Oficial do
Município, edital de abertura de inscrições para
novos projetos culturais
que estejam em busca de
custeio por meio da Lei Aldir Blanc. A iniciativa prevê
auxílio financeiro ao setor
cultural, buscando apoiar
profissionais da área que
sofreram com impacto das
medidas de distanciamento
social por causa do coro-

navírus.
As inscrições podem
ser feitas pela internet, em
www.holambra.sp.gov.
br, na aba de Serviços, ou
pessoalmente, na sede do
Departamento Municipal
de Turismo e Cultura, localizado na Alameda Maurício
de Nassau, 444, no Centro,
até o dia 25 de novembro. O
atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 9h às 16h.
Entre os requisitos para
participar do processo estão
atuar no município e apre-

sentar projetos para ações
de estímulo à cultura. O valor, destinado pelo Governo
Federal para Holambra, foi
de R$ 128.094,54.
Os selecionados receberão a premiação em dinheiro. O Comitê Gestor,
formado por pessoas da
sociedade civil e do poder
público, realizará a seleção
dos participantes.
“O setor cultural foi duramente impactado pela
crise sanitária provocada
pela Covid-19”, explicou a

diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra
Caratti. “Com esse auxílio,
os agentes culturais terão as
condições necessárias para
retomar suas produções,
fomentando o setor, resgatando e valorizando a
cultura”.
O edital completo pode
ser conferido em www.
holambra.sp.gov.br.
Lei Aldir Blanc
A Lei Aldir Blanc foi
criada em caráter emergencial em função dos Covid-19. Ela foi sancionaefeitos econômicos e sociais da em 29 de junho de 2020
derivados da pandemia da em homenagem ao letrista

e compositor homônimo,
que morreu em maio desse
mesmo ano.

Chegada do Papai Noel
em Jaguariúna será dia
05 de dezembro

De Jaguariúna
A tradicional chegada
do Papai Noel de Maria
Fumaça já tem data marcada para acontecer em
Jaguariúna. Será no domingo, dia 5 de dezembro,
e a Prefeitura preparou
tudo para que a população
possa receber o bom velhinho no Centro Cultural.
O trem está previsto
para chegar às 19h e será
recebido pela Encantada
de Natal com a Banda do
Papai Noel. A criançada
poderá aproveitar para

tirar fotos e fazer pedidos,
tudo gratuitamente.
Além da chegada do
Papai Noel, a Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura também preparou
uma programação completa que vai deixar a
cidade no clima do Natal
durante todo o mês de
dezembro. Haverá espetáculos no Teatro Municipal Dona Zenaide,
Musical Natalina, Encenação de Natal, apresentações da Banda Municipal Maestro Paulo Moraes
Penteado de Jaguariúna,

da orquestra Violeiros de
Jaguary, e muito mais!
Para quem não conseguir levar as crianças para
ver o bom velhinho no dia
em que ele chegará no
Centro Cultural, também
haverá a opção de visitar
a Casa do Papai Noel em
locais diferentes: do dia
5 até dia 23 no Centro
Cultural, de quarta-feira a
domingo, das 18h às 22h.
De 8 a 23 de dezembro
no coreto encantado da
praça Umbelina Bueno,
das 17h às 21h.
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Lucas Sia e Paulo Silva anunciam início das obras da
Rodovia dos Agricultores
terça-feira (16), os prefeitos Lucas Sia e Paulo
Silva anunciaram a data
do início das obras após
assinar convênio com o
Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
O documento confirma
novamente a execução
das obras e serviços de
Recuperação Funcional da Estrada Municipal ATN-010 que liga o
município nogueirense à
Mogi Mirim. Segundo o
chefe do Poder Executivo,
dia 25 de novembro será
aberta a ordem de serviço
De Artur Nogueira
Agricultores saiu do papel e, após até uma semana,
para se tornar uma rea- os maquinários iniciaO tão sonhado recape- lidade em Artur Noguei- rão a concretização da
amento da Rodovia dos ra e Mogi Mirim. Nesta promessa de campanha.

“É uma demanda importantíssima para nossa
cidade. Em menos de um
ano de mandato conseguimos solucionar esse
problema que herdamos da gestão passada.
Agradeço ao deputado
Barros Munhoz, DER na
pessoa do superintendente Edson Caram e ao
Governo do Estado por
atenderem nosso pedido”,
agradeceu o prefeito de
Artur Nogueira.
As buscas por recursos
para que as obras pudessem acontecer foram
iniciadas em janeiro,
logo no primeiro mês
do mandato do prefeito.
Já em fevereiro, o Poder

Executivo Municipal se
reuniu com o deputado
estadual Barros Munhoz
(PSB), onde foi anunciada
a verba inicial de R$ 500
mil. Barros intermediu a
execução do recapeamento junto ao Governo do
Estado de São Paulo e o
convênio celebrado nesta
terça-feira (16) tem valor
de R$14.055.749,85.
A empresa vencedora
da licitação é a Compec
Galasso Engenharia e
Construções, e ficará encarregada de garantir a
recuperação e execução
de todas as melhorias
necessários para a recuperação.
PROBLEMA ANTIGO

Há anos, os moradores
e motoristas que trafegam pela Rodovia dos
Agricultores reclamam
da situação dramática
da via, devido às péssimas condições em sua
malha asfáltica, falta de
sinalização e ausência de
acostamento. No local, já
foram registrados inclusive diversos acidentes,
inclusive com vítimas
fatais.
Semanalmente, a rodovia recebe cerca de 14
mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos. O
maior fluxo está concentrado no horário das 6h
às 19h em comparação ao
restante da noite.

Prefeitura decreta Luto Oficial de três dias por
falecimento de servidora pública
De Holambra

cial de três dias pelo falecimento da servidora
A Prefeitura de Hol- pública Rosemeire Filambra decretou no úl- ipini, vítima de acidentimo domingo, dia 14 te de trânsito no litoral
de novembro, Luto Ofi- paulista na noite de

sexta-feira (12).
Rose, como era conhecida, era escriturária
concursada há 25 anos
e há mais de oito desempenhava função no

Departamento Municipal de Administração
e Recursos Humanos.
Em razão do decreto,
válido até quarta-feira,
17 de novembro, ban-

deiras em repartições
públicas foram realinhadas a meio mastro.
“Profissional exemplar, mulher íntegra
e que fará muita falta

por aqui”, afirmou o
prefeito Fernando Capato em publicação feita
no sábado para homenagear a servidora.
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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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