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Holambra é uma das 28 cidades do Brasil com legislação
atualizada para implementação de tecnologia 5G
De acordo com levantamento feito pela Associação
Brasileira de Infraestrutura
para Telecomunicações, a
Abrintel, Holambra é uma
das 28 cidades brasileiras
com legislação adequada
para instalação de antenas
5G. É uma entre apenas 8 em
todo o Estado de São Paulo.
A nova geração de telefonia
móvel, em fase final de concorrência para implementação no país, deverá estrear
em capitais brasileiras até
julho de 2022, deverá revolucionar a tecnologia para
transferência de dados móveis, com altíssimos padrões
de velocidade de conexão e
de usuários simultâneos. Em
Holambra, a Lei Municipal
nº 1.007/2021, que regula a
instalação de infraestrutura
de suporte ao 5G, foi aprovada pela Câmara em 18 de
outubro e sancionada pelo
prefeito Fernando Capato,
autor da propositura, em 9
de novembro.
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Jaguariúna participa de lançamento
do Programa Conecta São Paulo
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
de Jaguariúna participou
nesta semana, no Palácio dos
Bandeirantes, de evento de
lançamento do programa ConectaSP (Conecta São Paulo),
que vai liberar R$ 3 milhões
para que as cidades do estado
modernizem as leis locais
para permitir a instalação de
antenas da tecnologia 5G. A
secretaria foi representada

no evento pelo diretor de Desenvolvimento Econômico,
José Ricardo Cortez.
Jaguariúna foi uma das
primeiras cidades do Brasil e a primeira da região a
aprovar lei municipal com
adequações na legislação
necessárias para atender o
5G, cujo leilão de concessão
pública foi realizado no início
deste mês.
Segundo o Governo do

Estado, a alteração das legislações municipais é um passo
fundamental para a nova
tecnologia seja implantada
com agilidade. O ConectaSP
é uma iniciativa que visa
padronizar as regras para a
instalação da nova tecnologia
em todos os municípios, facilitando a vida das empresas
ao reduzir o tempo gasto
para o entendimento com
burocracia.
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Natal de
Jaguariúna
Holambra
recebe
terá luzes,
peça teatral
decoração
infantil
especial e
gratuita no apresentações
dia 27
artísticas

O espetáculo infantil O
Canto das Vitaminas - A
Viagem de Polyana chega
a Jaguariúna no dia 27, em
sessão gratuita no Teatro
Municipal Dona Zenaide. A
peça, que inicia às 16h, traz
as peripécias de uma garota
que descobre o quão colorido
é o mundo dos alimentos.
Para assistir basta realizar
um cadastro prévio online.
A peça conta a história de
Polyana, uma menina que
não gosta de comer. Sua
mãe, preocupada, leva-a até
o médico, que é, na verdade,
um cientista muito divertido.
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Projeto da
Prefeitura
incentiva
construção
de moradias
populares

A Cidade das Flores inaugura no dia 27 de novembro,
sábado, a decoração e programação natalina da cidade.
O Natal Mágico de Holambra
contará com iluminação especial em diversos espaços
públicos, Casa do Papai Noel
e apresentações artísticas
gratuitas. Serão mais de 40
mil metros de cordões de
LED e 2.800 unidades de
cascatas de luz instalados em
troncos e galhos de árvores
da região central. A Praça
dos Pioneiros, este ano, irá
abrigar o lar do bom velhinho e outros locais

Com o objetivo de reduzir
os vazios urbanos e estimular
o mercado da construção
civil com a geração de emprego e renda no município,
a Prefeitura enviou à Câmara
Municipal um projeto que
institui o Programa Municipal
de Incentivo à Construção
Civil para fins Habitacionais
(PMICCH). O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (18), em
cerimônia realizada na Estação Educação, com a presença
do Prefeito Paulo Silva e da
Presidente da Câmara Municipal Sônia Módena, além dos
vereadores Geraldo Bertanha,
Dirceu Paulino, Mara Choquetta e Luzia Cristina.
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Mogi Guaçu
ultrapassa
marca de 250
mil doses
aplicadas
contra
Covid-19

Canil da GCM
de Itapira
celebra 14
anos com
cerimônia
solene

Mogi Guaçu atingiu a marca de 250.042 doses aplicadas
contra a Covid-19, conforme
levantamento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde, no sábado, dia 20 de novembro. Há 122.669 pessoas
com pelo menos uma dose do
imunizante.

O Canil da Guarda Civil
Municipal de Itapira comemorou 14 anos nesta sextafeira, 19 de novembro. Criado
pelo Decreto n° 114 de 19 de
novembro de 2007, assinado
pelo Prefeito Toninho Bellini,
o GOC (Grupo de Operações
com Cães)
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Futsal Feminino de Amparo
conquista a Copa Circuito das
Águas Paulista

O futsal feminino da Prefeitura de Amparo venceu
a Copa Circuito das Águas
Paulista, no domingo, 21/11,
na cidade de Lindoia. O título começou a ser desenhado
na vitória contra Pedreira,
por 4 a 3. A equipe venceu

com gols de Bárbara (2), Verônica e Larissa. Na decisão,
contra Águas de Lindoia, o
placar de 8 a 4, com tentos
anotados por Verônica, (4),
Bárbara (2) e Taluana (2), as
meninas levantaram o troféu
da disputa.
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ARTIGOS

O papel dos rituais na redução do estresse e melhoria do
desempenho na vida diária
*

Por Dra. Ana Carolina Peuker
Onde você lê “ritual”, tente substituir por ações e comportamentos
coordenados de caráter ordinal e
sequencial. Todos nós temos um ritual, certo? Provavelmente você segue
uma determinada ordem para vestir
as meias e os sapatos (meia-sapatomeia-sapato ou meia-meia-sapatosapato?) para começar a cozinhar,
para lavar a louça, para estudar para
uma prova e para tantas outras coisas.
É verdade que muitos desses rituais não têm uma finalidade real,
mas algumas de nossas “manias”
que parecem despretensiosas, po-

dem surpreendentemente melhorar
o nosso desempenho em atividades
que exijam concentração e foco.
Pense aí: antes de começar a trabalhar ou estudar, é bem provável
que você tenha o seu próprio ritual.
Tomar um café passado, organizar
a sala e o ambiente de trabalho (no
caso do home office), colocar uma
playlist escolhida para o momento,
assistir alguns minutos ao jornal da
manhã, ver o clima para o dia e etc.
Ainda que esses comportamentos
não tenham um propósito instrumental direto, eles ajudam a colocar
o seu mundo em ordem.

A ciência comprovou isso. Atletas
de alto desempenho costumam praticar rituais antes de grandes competições, e isso não serve para “dar sorte”
a eles, mas os ajudam a melhorar sua
execução e diminuir sua ansiedade
e estresse. Rituais pré-desempenho
envolvem funções cognitivas (processos mentais) e comportamentais que
ajudam a regular nossa organização
mental, excitação emocional, além de
proporcionar maior concentração e
favorecer um estado “homeostático”
(equilibrado) psicológico e fisiológico.
E não serve somente para os es-

Parte Divina da Bíblia

Profecia e tempos
melhores
Título algum conseguiu superá-la. É
de longe o maior
best-seller da História.
A ocasião me dá o
ensejo de trazer-lhes
alguns comentários
que fiz em O Brasil e
o Apocalipse, volume 3 (1996).
Uma das grandes
preocupações da humanidade, mesmo
quando nega qualquer interesse sobre o assunto, é a
iminência de graves fatos espirituais,
humanos, sociais,
políticos, econômicos, atmosféricos,
telúricos, além de
sucessivos conflitos
bélicos, nos desafiantes tempos que
vivemos, abrangidos
os nucleares. (...)
Durante milênios,
em diferentes épocas, as Profecias de
Deus, por intermédio de Seus emissários e do próprio
Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista, foram arrastadas, até quase
ao ridículo, por entendimentos errôneos ou parciais de
seu significado. Um
deles são os constantes anúncios de
fim do mundo, que,
graças a Deus, não
se confirmam, embora saibamos que,
um dia, ele ocorrerá,
disparando o início

Por Dra. Ana Carolina Peuker ,
psicóloga e CEO da BeeTouch*

Evolução ou involução
*

*

Por José Renato Nalini

Por Paiva Netto

Originário da
Grã-Bretanha, em
1549, o Dia da Bíblia é comemorado
no segundo domingo de dezembro. No
Brasil, a data é celebrada desde 1850.
A impressão do primeiro exemplar da
Bíblia Sagrada, em
1455, por Johannes
Gutenberg (13981468), a partir da
versão em latim, é
considerada o incunábulo — livro
cunhado nos primórdios da imprensa com tipos móveis,
não escrito à mão
— que disparou o
processo de produção em massa de
obras literárias no
Ocidente.

portes, a prática de rituais ajuda a
melhorar o desempenho - na vida
pessoal e na carreira das pessoas - em
determinadas tarefas que se propõem
a cumprir. Eles são uma forma de
sinalizar para nós mesmos que estamos nos preparando para fazer algo
importante. Resumindo, os rituais
pré-desempenho são uma forma eficaz de diminuir o nosso estresse e de
nos concentrarmos menos em como
estamos nos sentindo e mais naquilo
que realmente precisamos fazer.

de um novo ciclo
evolutivo para as
criaturas e o planeta.
Vem também dessas
previsões apressadas as difíceis barreiras, para alguns,
à análise séria da
providencial mensagem da Bíblia. Não
obstante os pesares,
ela tem resistido a
tudo, incluídos os
defeitos dos seres
terrestres. E é na
Profecia, seguramente compreendida, que se encontra o
alertamento celeste,
conforme se lê no
Apocalipse, 19:10:
“E eu me prostrei
ante os seus pés
para adorá-lo. Ele,
porém, me disse: ?
Vê, não faças isso;
sou conservo teu, e
dos teus irmãos que
mantêm o testemunho de Jesus; adora
a Deus, porque o testemunho de Jesus, o
Cristo, é o espírito de
Profecia”.
E o sentido de
Profecia vai mais
adiante. Quando
o Mestre passava
aos que O ouviam
as Suas iluminadas
lições, igualmente
profetizava, porquanto instruía a
todos como alcançar, no futuro, dias
melhores.
Valorizar o recado
de Deus
Não há mais tempo a perder. Em
qualquer canto, estão os sinais confirmativos: o que se
acha consignado na
Parte Inviolável da
Bíblia não é ilusão.
Apesar da Luz Sideral que, nascida
desse extraordinário
texto, nos clareia o
Espírito, ainda há
quem gaste horas
preciosas para catar
no seu conteúdo os
erros humanos, no
afã de invalidar todo
o recado de Deus às
nações da Terra.
Ora, depois de séculos de amadurecimento espiritual, de
que nos interessa —
a não ser pelo valor
histórico-narrativo
— a parte humana
das Escrituras, com
todas aquelas aberrações e violências

que são o sinete da
an im alid ad e que
até hoje impede os
homens de evoluir
aceleradamente a
caminho de Deus? A
salvação, pelo esclarecimento espiritual
da consciência, revela-se em sua Parcela
Divina.
“A letra mata, o
Espírito vivifica”
Em 1985, na imprensa, ressaltei que
não se deve ler a Bíblia ao pé da letra.
Alziro Zarur (19141979), saudoso Proclamador da Religião
de Deus, do Cristo e
do Espírito Santo,
advertia que muita
gente foi lê-la dessa
forma e aí é que deixou de acreditar em
Deus! Paulo Apóstolo ensinou, na Segunda Epístola aos
Coríntios, 3:6, que
“a letra mata, mas
o Espírito vivifica”.
A Divina Escritura,
pois, tem de ser estudada pelo prisma
do Amor Fraterno,
que é o inverso do
fanatismo. Temos
de analisá-la em Espírito e Verdade, à
luz do Novo Mandamento do Cristo:
“Amai-vos como Eu
vos amei. Somente
assim podereis ser
reconhecidos como
meus discípulos”
(Evangelho, consoante João, 13:34 e
35). Senão, corremos o risco de pegar
o Livro Sagrado e usá
-lo para perseguir,
oprimir, liquidar os
que não pensarem
como nós. A História
está repleta de casos
patológicos do emprego criminoso da
imensa autoridade
moral da Bíblia. O
que justifica o uso
do termo santificado
para esse Livro é sua
Divina Mensagem
de misericórdia, generosidade, respeito
mútuo, compaixão,
que necessita estar
na base de nossa
conduta diária.
José de Paiva Netto ? Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

O otimismo acredita na perfectibilidade
humana. A vocação
da criatura racional
seria tornar-se a cada
dia um pouco melhor.
Esse roteiro ainda reside na consciência
das mães – principalmente elas – quando se encarregam do
“currículo oculto”. O
ensino daquelas palavras mágicas, hoje
ausentes em inúmeras
rodas: por favor, com
licença, muito obrigado, perdão.
Assistir ao comportamento generalizado
de boa parte da população é desmentir essa
crença. Não parece
que a sociedade tenha
evoluído, mas parece
estar em acelerada involução. Mas não é por
falta de material posto
à disposição de quem
queira se aprimorar.
Não é preciso recorrer a obras recentes,
que são desprezadas
quando catalogadas
como de “autoajuda”.
Nem a modismos psicanalíticos, psicoterápicos ou de todas as
tonalidades terapêuticas. Há obras muito
antigas, que infelizmente caíram no oblívio e seria interessante
encontrassem leitores.

Pois são atemporais.
Continuam atuais, embora escritas séculos
antes da Era Cristã.
Pense-se, por exemplo, em “Ciropédia”,
escrita por Xenofonte
em 360 antes de Cristo. É obra emblemática
da Paideia, a instrução
que a civilização helênica oferecia à juventude da época.
Embora o contexto
em que escrita fosse recordar o sucesso
de Ciro, fundador do
Império Persa, o livro
foi escrito cento e cinquenta anos depois da
morte do personagem.
Mas é um manual de
observância de regras
comportamentais garantidoras de uma
existência saudável.
O ideal para qualquer pessoa é cultivar a
moderação, o autocontrole e a generosidade.
Além disso, controlar
a fome, a sede e os
demais apetites, inclusive os sensuais. Uma
recomendação instigante era o exercício da
gratidão. A ingratidão
conduz à imprudência,
caminho que faz com
que os homens perpetrem práticas indecorosas. O ingrato é um
ser que abre as portas
para acesso de todos os

demais vícios.
Atribui-se a Ciro admoestar seus comandados a respeito da
abstenção a um prazer,
para que a recompensa
fosse decuplicada em
seguida. O autocontrole é uma qualidade que
denuncia excelente
caráter. Assim como a
misericórdia. Em lugar
de abater o inimigo
vencido, a clemência
pode fazer dele um
leal parceiro e aliado.
A vitória há de ser comemorada com moderação. É próprio dos
selvagens alegraremse quando infligem
humilhante derrota
aos adversários.
Quase quatro séculos antes de nossa era,
os persas condenavam
o deslumbramento.
Algo que na segunda
década do segundo
milênio ainda parece
acometer os que empolgam o poder e não
conseguem se controlar.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

A importância do olhar
além das redes sociais.
*

Por Aleff Amorim
Todos temos nossas
histórias, traumas, marcas, medos e acertos. Ao
olhar para uma árvore
não podemos julgá-la
pelo que vemos, pois
isso não define a profundidade das raízes da
mesma. O que vemos,
não pode definir a história singular de cada
ser humano.
Somos tendenciosos
a atribuir nossa visão
do outro sem conhecer
a sua história e sua vida
diaria. O que acontece
pelas redes sociais revelam isso. Talvez o que
muitas vezes nos impressiona é a quantidade de seguidores e likes.
Precisamos refletir se
não estamos esmagando a essência de cada
pessoa em detrimento da superficialidade
mostrada nos filtros.
Não somos nossas

redes sociais, por lá podemos ver uma pequena parcela do que de
fato somos. Nossa vida e
história vale muito mais
que likes e seguidores.
Não nos deixemos enganar, a profundidade
de um homem não pode
ser totalmente descortinada em público. Quantas vezes vivemos com
base naquilo que vemos
nas redes sociais? Poucas vezes paramos para
perceber o cotidiano e a
singularidade do outro.
Nossas redes sociais
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Jaguariúna participa de lançamento do Programa
Conecta São Paulo
De Jaguariúna
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Social de Jaguariúna participou nesta semana, no Palácio dos
Bandeirantes, de evento de lançamento do
programa ConectaSP
(Conecta São Paulo),
que vai liberar R$ 3 milhões para que as cidades
do estado modernizem
as leis locais para per-

mitir a instalação de
antenas da tecnologia
5G. A secretaria foi representada no evento
pelo diretor de Desenvolvimento Econômico,
José Ricardo Cortez.
Jaguariúna foi uma
das primeiras cidades
do Brasil e a primeira da região a aprovar lei municipal com
adequações na legislação necessárias para
atender o 5G, cujo leilão

de concessão pública foi
realizado no início deste
mês.
“Jaguariúna é pioneira em aprovar a lei que
viabiliza e regulamenta
a instalação e recepção
dessa nova tecnologia,
inclusive nossa cidade
foi citada no discurso do
presidente da InvestSP,
Gustavo Junqueira”,
disse Cortez.
Segundo o Governo
do Estado, a alteração

das legislações municipais é um passo fundamental para a nova tecnologia seja implantada
com agilidade. O ConectaSP é uma iniciativa
que visa padronizar as
regras para a instalação
da nova tecnologia em
todos os municípios,
facilitando a vida das
empresas ao reduzir
o tempo gasto para o
entendimento com burocracia.

Bolsa do Povo Educação tem pagamento disponível
aos estudantes beneficiários
Da Redação

recurso de acordo com o
mês de participação.
Alunos da rede estad“O Bolsa do Povo Edual que participam do ucação - Ações EstuPrograma Bolsa do Povo dantes não é apenas um
Educação – Ação Estu- auxílio financeiro, é uma
dante já podem acessar ação consolidada contra
o voucher online – doc- a evasão. Nós estamos
umento que possibilita de fato olhando para os
o crédito do pagamento estudantes que precismensal. As inscrições aram trabalhar durante
seguem abertas, sendo a pandemia e oferecendo
que os estudantes serão um caminho a ele pela
contemplados com o Educação, para que ele

complete os seus estudos
e tenha oportunidades
melhores no futuro”,
explica Bruna Waitman,
coordenadora da EFAPE
e Centro de Mídias SP.
Com os objetivos de
reduzir os impactos da
pandemia da Covid-19
ocasionados aos estudantes da rede estadual
de ensino, promover a
recuperação e o aprofundamento da aprendiza-

gem, prevenir o abandono e a evasão escolar,
o Programa oferece até
R$1 mil por ano letivo
para até 300 mil estudantes da rede estadual
inscritos no Cadastro
Único (CadÚnico), nas
linhas de pobreza e de
extrema pobreza.
Para sacar o benefício,
o aluno maior de 18 anos
contemplado ou o responsável pelo menor

deverá acessar o site
www.bolsadopovo.
sp.gov.br, criar um cadastro no LoginSP (ou
usar o mesmo se já for
beneficiário de outras
frentes do Bolsa do
Povo), acessar a área restrita e anotar o número
do protocolo e senha.
Após acessar o protocolo
e senha, os beneficiários
deverão comparecer a
um caixa do Banco do

Brasil (ou correspondentes bancários) e Banco 24Horas.
O cadastro ainda pode
ser realizado também
pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Para se inscrever, basta manifestar
interesse e aceitar o Termo de Responsabilidade
(no caso, o responsável
pelo estudante menor
ou o próprio estudante,
a partir dos 18 anos).

No Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito,
jovens entre 18 e 24 anos lideram óbitos na região de
Campinas, aponta Infosiga
Da Redação
Um levantamento exclusivo feito pelo Infosiga,
sistema do Governo do Estado gerenciado pelo Detran.SP e pelo Programa
Respeito à Vida, para lembrar o Dia Mundial em
Memória das Vítimas de
Trânsito (comemorado
em 21 de novembro), traz
uma estatística preocupante: nos últimos seis
anos, os jovens entre 18
e 24 anos são as maiores
vítimas do trânsito na
região de Campinas, totalizando 16% dos óbitos.
Entre janeiro de 2015
e outubro de 2021 foram
registradas 1.095 mortes
no trânsito entre os jovens nesta faixa etária. Se
ampliarmos os limites de

idade para 18 a 34 anos,
as fatalidades chegam a
2.486 casos, ou seja, 36%
do total de óbitos.
No Estado, entre janeiro de 2015 e outubro de
2021 foram registradas
5.990 mortes no trânsito
entre os jovens nesta faixa
etária. Se ampliarmos os
limites de idade para 18
a 34 anos, as fatalidades
chegam a 13.300 casos,
ou seja, 36% do total de
óbitos em São Paulo, que
foi de 36.870.
O Dia Mundial em
Memória das Vítimas de
Acidentes de Trânsito,
comemorado no terceiro
domingo de novembro,
foi criado em 1993 pela
organização Road Peace,
do Reino Unido, em prol
das vítimas de acidentes

rodoviários. Em 1995, a
data foi instituída oficialmente no calendário pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) não apenas para lembrar quem
perdeu a vida no trânsito,
mas para convocar as organizações e população a
promoverem ações para
melhorar a segurança
viária no planeta.
“O Governo do Estado e
o Detran.SP tem feito uma
série de ações educativas
para conscientizar a população sobre a importância de conscientização no
trânsito, especialmente
diante dessa estatística de
que a maioria dos óbitos
são de jovens entre 18 e
24 anos. Respeitar as leis
de trânsito e exercitar a
cidadania é fundamental

para mudar essa realidade
e salvar vidas”, enfatiza
Neto Mascellani, diretor
presidente do Detran.SP.
Infosiga Campinas
Em outubro de 2020
foram registrados 85 óbitos em acidentes de trânsito na região contra 79 no
mesmo período de 2021,
queda de 7%. Já entre
janeiro e outubro de 2021
e no mesmo período de
2020 houve crescimento
de 6% nas fatalidades, de
746 para 790 casos.
Meios de transporte
A maior redução nos
óbitos foi referente aos acidentes envolvendo pedestres que caíram 33%, em
outubro de 2020 quando
foram registrados 18 casos

contra 12 de outubro de
2021. Já com motociclistas a redução foi de 10%,
com 31 casos em outubro
de 2020 e 28 em 2021. Já
os acidentes envolvendo
ocupantes de automóveis
tiveram leve aumento de

2% nos 10 meses de 2020,
de 178 casos para 182. As
fatalidades com ciclistas
tiveram acréscimo de 4%,
de 53 casos no acumulado dos 10 meses de 2020
para 55 no mesmo período
deste ano.

Escolas estaduais de SP aplicam prova do Saeb a partir
de 22 de novembro
Da Redação
A partir da próxima
segunda-feira (22), os estudantes do 5º e 9º anos do
ensino fundamental e da
3ª série do ensino médio
da rede estadual de São
Paulo participam de mais
uma edição do Sistema
de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). A prova, que
ocorre a cada dois anos,
será aplicada até 10 de
dezembro, conforme agendamento prévio realizado
pela Fundação Cesgranrio
com cada unidade escolar.
Realizado pelo Inep
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o
Saeb, através de questões
objetivas e um questionário socioeconômico,
avalia conhecimentos nos
componentes de Língua
Portuguesa e Matemática
para diagnosticar a qualidade da educação oferecida pelas escolas e as redes

de ensino de todo o Brasil.
A partir desses resultados, é gerado o Ideb
(Índice de Desempenho
da Educação Básica), que
varia de 0 a 10, considerando a taxa de fluxo escolar
(aprovação) e as médias de
desempenho no Saeb. Para
que as escolas tenham os
resultados publicados no
Ideb, é necessário que pelo
menos 80% dos alunos,
declarados no Censo de
Educação Básica 2021,
realizem a prova. Atualmente, somando os três
anos envolvidos na avaliação, são mais de 800 mil
estudantes matriculados
na rede estadual.
O Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares, ressalta que a
avaliação contribui para
aprimorar políticas educacionais, além de fortalecer,
com base em evidências,
ações pedagógicas para a
garantia da aprendizagem.
“Ao identificar o que os es-

tudantes já sabem e o que
precisam aprender, o Saeb
contribui para direcionar o
trabalho das escolas para
garantir a aprendizagem
de todos os estudantes.
Da perspectiva estudantil,
especialmente aqueles que
estão no último ano de
uma etapa, é uma oportunidade para deixar um
legado para sua escola.
Uma marca que registra o
quanto eles aprenderam e
que servirá como norte às
novas gerações que virão”,
analisa.
Neste ano, assim como
na edição de 2019, uma
amostra de estudantes
do 2º e 9º anos do ensino fundamental também
será avaliada em Língua
Portuguesa e Matemática,
e Ciências da Natureza e
Ciências Humanas, respectivamente. A amostra,
de acordo com a Coordenadoria Pedagógica da
Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo

(Seduc-SP), atua na construção de escalas de proficiência mais abrangentes
e alinhadas à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Bonificação por resultados ocorrerá a partir do
Ideb 2021
Pela primeira vez, a fórmula de cálculo da Bonificação por Resultados
adotada pela Seduc-SP vai
considerar o Ideb, o principal indicador de qualidade
da educação básica do
país. Até 2019, o Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo (Idesp) era utilizado. Além do Ideb, o nível
socioeconômico da escola
será considerado. “Mais
um motivo para que os
estudantes sejam mobilizados para o Saeb. A bonificação é fruto do trabalho
colaborativo entre as equipes das escolas, Diretorias
de Ensino e órgão central

para incentivar nossos servidores a trabalharem para
garantir a aprendizagem
de todos os estudantes,
principalmente aqueles
que atuam em regiões mais
vulneráveis”, conta Rossieli.
Liderança da rede paulista
Em 2019, a rede de São
Paulo cresceu em todas as
etapas do Ideb, liderando nacionalmente entre
os Anos Iniciais, com 6,7
pontos, e Anos Finais, com
5,5. Na rede estadual, o
maior desempenho foi
notado no ensino médio,
que saltou de 3,8, em 2017,
para 4,3, em 2019, registrando o maior crescimento da história das escolas
estaduais neste ciclo de
ensino. A edição contou
com a participação de,
aproximadamente, 627 mil
estudantes, sendo 120 mil
do 5º ano, 277,2 mil do 9º
ano e 229,6 mil da 3º série.

“Alcançamos números
relevantes na última edição
do Saeb. Sabemos que a
pandemia impactou na
aprendizagem dos nossos
estudantes, além de aumentar o risco de evasão
e abalar a saúde emocional. Este impacto é ainda
maior nos casos dos estudantes mais vulneráveis.
Assim, temos direcionado
esforços para recuperar a
aprendizagem dos alunos,
estimulá-los a continuar os
estudos e apoiá-los emocionalmente”, diz Rossieli.
A Seduc-SP tem como
meta em 2021 liderar o
Ideb em todas as etapas
de ensino em 2021, como
um reflexo da garantia da
aprendizagem de excelência a todos os estudantes
e o oferecimento de mais
oportunidades para todos
possam alcançar seus projetos de vida.
Saiba mais em: https://
efape.educacao.sp.gov.br/
mobilizacaosaeb/
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Natal de Holambra terá luzes, decoração
especial e apresentações artísticas

De Holambra
A Cidade das Flores
inaugura no dia 27 de
novembro, sábado, a decoração e programação
natalina da cidade. O Natal Mágico de Holambra
contará com iluminação
especial em diversos espaços públicos, Casa do Papai Noel e apresentações
artísticas gratuitas.
Serão mais de 40 mil
metros de cordões de LED

e 2.800 unidades de cascatas de luz instalados em
troncos e galhos de árvores
da região central. A Praça
dos Pioneiros, este ano, irá
abrigar o lar do bom velhinho e outros locais, como
as Praças dos Coqueiros e
Bento Euzébio Tobias, o
Deck do Amor e a Avenida das Tulipas, receberão
dezenas de peças relacionadas à festividade.
De acordo com a diretora municipal de Turis-

mo e Cultura, Alessandra
Caratti, as apresentações
artísticas irão ocorrer na
Praça dos Pioneiros (confira programação abaixo),
com exceção do desfile
natalino com a Fanfarra
Amigos de Holambra, que
terá a Praça Bento Euzébio
Tobias, em frente ao Paço
Municipal, como ponto de
concentração.
“É uma grande alegria
poder voltar a realizar
uma programação natalina em nossa cidade”, ressaltou o prefeito Fernando
Capato. “É um período
encantador e mágico e estamos preparando uma
decoração especialíssima
para enaltecer a beleza e
trazer o espírito de Natal
para o município”.
Os espaços decorados e
iluminados ficarão disponíveis para visitação até 6
de janeiro, Dia de Reis.

ção:
Dia 27 de novembro –
Sábado
19h: Parada de Natal
com a Fanfarra Amigos de
Holambra - Saída da Praça Bento Euzébio Tobias,
em frente ao Paço Municipal, com destino à Praça
dos Pioneiros
20h: Banda e Coral
Municipal de Cosmópolis
Dia 28 de novembro Domingo
19h: Parada de Natal
com a Fanfarra Amigos de
Holambra - Saída da Praça Bento Euzébio Tobias,
em frente ao Paço Municipal, com destino à Praça
dos Pioneiros
20h: Coral Municipal
Professora Zenaide Franco de Melo (Mogi Guaçu)
e Escola Municipal de Iniciação Artística Prof. Ivete
Maria Bueno - Flauta doce
e violão
Dia 3 de dezembro Confira a programa- Sexta-Feira

20h: Coral Magnificat
(Igreja Matriz)
20h30: Gaiteiros de
Holambra
Dia 4 de dezembro- Sábado
19h30: Coral Municipal da Estância de Socorro
20h30: Orquestra Popular de Flautas Doces de
Holambra
Dia 5 de dezembro Domingo
19h30: Cláudia Feltre e
Banda
Dia 10 de dezembro Sexta-Feira
19h30: Orquestra de
Viola Caipira de Holambra
Dia 11 de dezembro Sábado
19h: Banda Sinfônica
Armando de Arruda Pereira
Dia 12 de dezembro Domingo
19h30: Banda Municipal de Cosmópolis
Dia 17 de dezembro -

Sexta-Feira
19h30: Banda da Polícia Militar
Dia 19 de dezembro Domingo
20h: Apresentação dos
alunos da Oficina de Viola
Caipira de Holambra
20h30: Academia Ballerine Espaço de Artes
Dia 20 de dezembro Segunda-Feira
19h30: Paulo Leal (Músicas natalinas)
Dia 21 de dezembro Terça-Feira
19h: Escola Waldorf
Acalanto - Auto de Natal
19h30: Silvio Macedo
(Voz e violão)
Dia 22 de dezembro Quarta-Feira
19h: Escola Waldorf
Acalanto - Boi de Mamão
19h30: Carlos Frederico (Piano)
Dia 23 de dezembro Quinta-Feira
19h30: Dinho Anicetto
(Voz, violão e bateria)

Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”
estará promovendo Pizza Solidária
De Pedreira

“Pizza Solidária”, em
prol da entidade que é
O Lar dos Velhos considerada referência
“Flamínio
Maurício” em bom atendimento
através de sua direto- prestado aos seus velria e voluntários, es- hinhos e velhinhas.
tará promovendo no
Segundo
informasábado, 11 de dezem- ram os organizadores a
bro, sua tradicional retirada da Pizza acon-

tecerá na sede do Rotary Club de Pedreira, localizada na Avenida Dr.
Silvio de Aguiar Maya,
nº 440, das 11h às 14h.
“As adesões podem ser
adquiridas com os voluntários, associados do
Rotary Club, na sede

do Lar dos Velhos, que
fica na Rua Francisco Pintor Junior, nº
447, Parque Bela Vista
ou pelo telefone (19)
3853-2137”, destaca o
presidente do Lar dos
Velhos, Luiz Henrique
Rosato.

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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Holambra é uma das 28 cidades do Brasil com
legislação atualizada para implementação de
tecnologia 5G

De Holambra
De acordo com le-

vantamento feito pela
Associação Brasileira de
Infraestrutura para Tele-

comunicações, a Abrintel, Holambra é uma das
28 cidades brasileiras
com legislação adequada
para instalação de antenas 5G. É uma entre apenas 8 em todo o Estado
de São Paulo.
A nova geração de
telefonia móvel, em fase
final de concorrência
para implementação no
país, deverá estrear em
capitais brasileiras até
julho de 2022, deverá
revolucionar a tecnolo-

gia para transferência
de dados móveis, com
altíssimos padrões de
velocidade de conexão e
de usuários simultâneos.
Para viabilizar rápida
implementação da ferramenta, Estados e prefeituras correm contra
o tempo para modernizar suas leis e permitir
a instalação das antenas
para uso da nova frequência. Em Holambra, a Lei Municipal nº
1.007/2021, que regula a

instalação de infraestrutura de suporte ao 5G, foi
aprovada pela Câmara
Municipal em 18 de outubro e sancionada pelo
prefeito Fernando Capato, autor da propositura,
em 9 de novembro.
Em São Paulo, segundo o estudo, além da Cidade das Flores, somente
as cidades de São Caetano do Sul, Jaguariúna,
Serra Negra, Socorro,
Santo André, Ribeirão
Preto e Jandira dispõem

de legislação similar.
“Procuramos sair na
frente e deixar o caminho
livre, em nossa cidade,
para a implementação
desta nova tecnologia tão
logo esse processo se inicie no Brasil”, afirmou o
prefeito. “O 5G trará numerosos benefícios para
as instituições, empresas
e para a população como
um todo que utiliza as
redes de telefonia móvel
para se comunicar e trabalhar”.

Canil da GCM celebra 14 anos com cerimônia
solene
De Itapira
O Canil da Guarda Civil Municipal de Itapira
comemorou 14 anos nesta
sexta-feira, 19 de novembro. Criado pelo Decreto
n° 114 de 19 de novembro
de 2007, assinado pelo
Prefeito Toninho Bellini, o
GOC (Grupo de Operações
com Cães) atualmente é
composto pelos Guardas
Civis Municipais Paulo (Encarregado), Neto, da Silva,
Claudinei e Massari e pelos
cães Hunter, Shena, Aysha,
Kiara e Wood.
Durante a solenidade
realizada no período da
manhã, o Comandante
da Guarda Civil Munici-

pal Mirovaldo Farabello
agradeceu a todos que já
atuaram no Canil ao longo desses anos e destacou
a atuação do grupo em
ocorrências na cidade e na
região. “Foram inúmeras
operações, especialmente
envolvendo tráfico de drogas, em que os cães foram
fundamentais. Esse é o
momento de agradecer e
enaltecer a todos que nesse
período colaboraram para
a evolução e sucesso do
setor. É graças ao empenho,
responsabilidade e profissionalismo de cada um que
nosso trabalho reflete não
apenas em âmbito municipal, mas também em toda
a região”, discursou.

O Secretário de Defesa
Social Coronel Almeida,
que também estava à frente
da pasta à época de criação
do Canil, exaltou o incentivo da Administração Municipal de Toninho Bellini
e atuação de Farabello, que
teve a iniciativa de criação
do grupo. “Iniciativa, projeto e boa vontade do nosso
então Guarda Municipal
Farabello, que hoje colhe os
frutos, e do nosso Prefeito,
que sempre nos apoiou”.
Ele também destacou a
importância dos cães no
policiamento preventivo e
ostensivo. “Desnecessário
dizer que a atividade de
policiamento com o auxílio
de cães é de fenomenal

importância para o efetivo
policiamento preventivo
e também repressivo do
nosso município. É uma
realidade que essa eficiência também extrapola os
limites do município. Nós
temos sido requisitados
para atuar em várias situações em outros municípios
e continuaremos a dar esse
apoio.”
A sede do Canil, situada ao lado da sede da
Guarda Civil Municipal foi
inaugurada 15 de julho de
2010, também na gestão
de Bellini. Em seu discurso,
o Prefeito reforçou o apoio
à corporação. “Em 2007,
ainda no meu primeiro
mandato, nós tivemos essa
iniciativa que foi tão importante para a cidade. Nossa
relação com a Guarda Municipal sempre foi muito

boa. Sempre valorizamos
nossa GCM e sempre tive o
maior carinho pela corporação. O reconhecimento
que temos, não só a nossa
Administração, mas também toda a população, é
muito grande. Com o novo
concurso, chamaremos
mais guardas no ano que
vem para compor essa valorosa corporação e assim
oferecer mais segurança ao
município”, afirmou.
Os cães do Canil da GCM
podem atuar no patrulhamento dos próprios municipais, em operações de
busca, resgate e salvamento, como apoio à Defesa
Civil e demais situações de
socorro, em demonstrações
de cunho educacional e
recreativo, em operações
especiais ou de rotina do
patrulhamento motorizado

e como apoio às policias civil, militar e demais órgãos
devidamente instituídos.
Após os pronunciamentos, a equipe do Canil Municipal fez demonstrações
com os cães com simulações de abordagens, de
distúrbio civil, faro e adestramento.
O evento também contou com a participação das
Guardas Municipais da
região, como Mogi Guaçu,
Mogi Mirim, Estiva Gerbi
e Laranjal Paulista, além
da Polícia do Exército de
Campinas, do Comandante
da Polícia Militar de Itapira, Capitão Fábio Vieira
e do Delegado Titular do
Município, Anderson Cassimiro de Lima. Vereadores
e demais autoridades municipais também marcaram
presença.

Governo de SP confirma
repasse de mais R$ 150 mil
à prefeitura de Pedreira
Da Redação

horias à comunidade e
aos turistas. “O município
O Poder Executivo, precisa do apoio do govpor meio da Secretaria de erno para manter e exDesenvolvimento Region- pandir ações em benefício
al, confirmou na quar- da nossa comunidade.
ta-feira (17) a liberação de Apesar deste benefício,
mais R$ 150 mil à prefei- já reiterei ao Estado a
tura de Pedreira. O recur- importância do aumento
so financeiro, resultado do repasse de recursos à
de emenda impositiva prefeitura”, disse Edmir
do deputado Edmir Che- Chedid.
did (DEM) ao orçamento
Em julho, o parlamestadual, irá contemplar entar já havia garantiprojetos de infraestrutu- do o repasse de R$ 100
ra urbana desenvolvidos mil para a saúde pública.
pela administração mu- Na ocasião, o recurso
nicipal.
financeiro foi utilizado
De acordo com o par- no pagamento das deslamentar, o investimento pesas geradas com a maé fundamental para que nutenção dos serviços
a prefeitura garanta mel- prestados à comunidade.

“Este investimento resultou ainda na compra de
materiais de uso diário
dos profissionais que atuam na Atenção Primária
da Saúde”, afirmou.
Entre 2019 e 2020,
Edmir Chedid garantiu o
repasse de R$ 1,5 milhão
à prefeitura de Pedreira.
O recurso financeiro foi
destinado à saúde pública e educação. “Com o
investimento, por exemplo, garantimos a construção de uma unidade
do Programa Creche Escola para atender 150
crianças do município.
Um importante benefício
à comunidade”, disse o
parlamentar.

DAE inicia obra de adutora
para melhorar abastecimento
de água na região do
Zambon e Rinaldi
De Jaguariúna

Zambon, Rinaldi, Coração
de Jesus e Arco-Íris.
O DAE (Departamento
Segundo o DAE, a obra
de Água e Esgoto) de Jag- é uma antiga demanda da
uariúna começou nesta população desta região da
segunda-feira, dia 22 de cidade e deverá reduzir o
novembro, as obras de número de ocorrências de
construção de uma aduto- interrupção no abastecira de água, interligada ao mento local.
Reservatório do Rinaldi,
A Prefeitura de Jagpara atender os bairros uariúna, por meio do DAE,

também está construindo
uma nova ETA (Estação
de Tratamento de Água),
que irá ampliar em 50 litros por segundo o abastecimento da cidade. A obra
é considerada de extrema
importância para atender
ao crescimento da cidade
e por demanda de água
tratada em Jaguariúna.
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Futsal Feminino de Amparo conquista
a Copa Circuito das Águas Paulista
De Amparo
O futsal feminino da
Prefeitura de Amparo
venceu a Copa Circuito
das Águas Paulista, no
domingo, 21/11, na cidade de Lindoia.
O título começou a

ser desenhado na vitória
contra Pedreira, por 4 a 3.
A equipe venceu com gols
de Bárbara (2), Verônica
e Larissa.
Na decisão, contra
Águas de Lindoia, o
placar de 8 a 4, com tentos anotados por Verôni-

ca, (4), Bárbara (2) e
Taluana (2), as meninas
levantaram o troféu da
disputa.
No sábado, 20/11, em
partidas amistosas em
Pinhalzinho, a equipe
amparense obteve uma
vitória e uma derrota.

Na categoria iniciantes,
Amparo venceu pelo
placar de 2 a 0. Os gols
foram anotados por Carol
Carreira e Ana Clara. Já
pela principal, o time foi
derrotado por 6 a 3. Os
tentos foram marcados
por Verônica (2) e Mirela.

Prefeitura inaugura complexo de campos de futebol
Society no Serra Dourada em Jaguariúna
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, inaugurou na manhã deste
sábado, dia 20 de novembro, o complexo de
campos de futebol society “Lúcio Vicentin”, no
Parque Serra Dourada,
que já está aberto para
uso da população.
O evento contou com
uma programação especial com diversas
atividades recreativas e
esportivas, totalmente

gratuitas e voltadas às
famílias, como vôlei,
futsal e basquete, escolinhas de futebol masculino e feminino, além
de dança e zumba e brinquedos e atividades para
as crianças.
Uma partida de futebol entre membros da
Prefeitura e da Câmara
Municipal de Jaguariúna
também foi realizada,
com a participação do
prefeito Gustavo Reis e
dos vereadores Walter
Tozzi, Ton Proêncio, Rodriguinho, Cristiano Cecon, Romilson Silva, Sil-

vio Menezes e Francisco
Campos, além do presidente do Legislativo,
Afonso Lopes da Silva,
e do também vereador
Willian Morrinho, que
prestigiaram o evento.
O presidente da Associação Comercial e
Industrial (ACI) de Jaguariúna, João Rodrigues
dos Santos, também participou da partida, jogando na equipe da Prefeitura, que venceu por 10 a 5.
“É motivo de muita satisfação entregar
mais esse equipamento
esportivo para os mora-

dores de Jaguariúna. É
lindo ver o Parque Serra
Dourada cheio de vida.
Parabéns ao secretário
de juventude, Esportes
e Lazer, Rafael Blanco,
pela realização e viabilização dessa ideia. Da
mesma forma, agradeço
todos os vereadores que
participaram deste momento”, disse o prefeito
Gustavo Reis.
O complexo conta com
três novos campos de society, de 18m x 40m, com
gramado natural, construídos com recursos da
Prefeitura. Os nomes dos

campos também fazem
homenagem a três personalidades do mundo
do futebol em Jaguariúna: Campo 1 - “Laurindo

de Campos (Baiano)”;
Campo 2 - Amauri Rodrigues e Campo 3 - Eurípedes Rufino da Silva
(Sudaco).

Ciclistas conquistam títulos paulista e vicecampeonato brasileiro
excelentes resultados
em importantes competições disputadas
simultaneamente nos
dias 13, 14 e 15 de novembro. Os primeiros
vieram com os títulos
de campeã de Livia
Eduarda Ribeiro Martins nas provas de contrarrelógio e de estrada
no Campeonato Paulista de Ciclismo de Contrarrelógio e Estrada,
De Mogi Guaçu
mo da Secretaria de em Paulínia (SP).
Outro título de
Esporte e Lazer de
A equipe de ciclis- Mogi Guaçu conseguiu campeão foi conquista-

do na categoria infanto-juvenil com Fábio
Rodrigues Braga Junior
na prova de estrada.
Também subiram ao
pódio no campeonato
paulista, Alan Martini
Marciel Vieira, vicecampeão nas provas de
contrarrelógio e de estrada da categoria kids
e Joaquim Carlos Braga
Neto, vice-campeão na
prova de estrada pela
categoria infantil.
Master

Já o guaçuano Newton de Souza Leite, em
24 horas, sagrou-se
vice-campeão brasileiro e paulista de ciclismo master na prova de
estrada pela categoria
60 a 64 anos. A medalha nacional foi conquistada no domingo,
14, pelo Campeonato
Brasileiro Master de
C i c li s m o de Es t ra da
e Contrarrelógio, em
Goiânia (GO). Um dia
depois, na segunda-feira, 15, ele assegurou

outro pódio de vicecampeão no evento
ocorrido em Paulínia.
Do campeonato brasileiro, participou ainda a ciclista Valdinéia
da Silva Brandino dos
Santos que disputou a
competição na categoria 30 a 39 anos, conseguindo o sexto melhor
tempo na prova de contrarrelógio no sábado,
13, e a sétima posição
no ciclismo de estrada
na segunda-feira, 15.

Handebol de Amparo é bronze na
Liga Derla
De Amparo

disputada em Mococa.
No sábado, 20/11, o
A equipe adulta de han- time amparense jogou
debol de Amparo fechou a decisão de terceiro lucom vitória e pódio, a par- gar, contra São Tomás de
ticipação na Liga Derla, Aquino e manteve a hege-

monia no confronto.
Na primeira fase, a
vitória aconteceu por 35
a 31. No fim de semana,
com a vitória por 26 a 32, a
equipe garantiu a medalha

de bronze na disputa.
Na competição, Amparo também teve o artilheiro da competição e
MVP (melhor atleta), com
José Flávio.

Vinte e um judocas de
Amparo participaram da
Copa ADR
De Amparo
No sábado, 20/11, o
judô da Prefeitura de
Amparo participou em
Lindoia, da segunda etapa
da Copa ADR - Associação
Desportiva Regional.
A cidade foi representa-

da por atletas das classes
sub-7, sub-9 e sub-11. A
competição, em formato
de festival, contou com
judocas de Mogi Guaçu,
Mogi Mirim, Itapira,
Aguaí, Amparo, Pedreira
e Lindoia.
Independente da clas-

sificação, todos os competidores são medalhados
pela organização. Amparo
contou com 21 judocas
iniciantes das escolinhas
de base da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos,
da Prefeitura.

23 de Novembro de 2021

- Caderno A |

7

Mogi Guaçu ultrapassa marca de 250 mil doses
aplicadas contra Covid-19
De Mogi Guaçu

com a imunização completa, duas doses ou
Mogi Guaçu atingiu dose única, são 114.727
a marca de 250.042 munícipes. Além disso,
doses aplicadas contra 12.646 doses adicionais
a Covid-19, conforme de reforço foram aplilevantamento realizado cadas.
pela Secretaria MuniciNo último sábado, a
pal de Saúde, no sába- Saúde promoveu mais
do, dia 20 de novembro. um Dia V de imunização
H á 1 2 2 . 6 6 9 p e s s o a s livre contra a Covid-19.
com pelo menos uma A ação, denominada
dose do imunizante. Já de Sábado sem Covid,

foi realizada em 11 unidades de saúde. So mente neste dia 3.515
doses da vacina foram
aplicadas, sendo disponibilizadas para a
população 1ª, 2ª e 3ª
doses.
“Nós temos avançado
com a nossa campanha
de imunização contra a
Covid-19 e queremos,
o mais rápido possível,

atingir o máximo de
pessoas e, por isso, essas duas ações de imunização sem agendamento foram fundamentais
para atingirmos quem,
por algum motivo, estava com sua dose em
atraso. Outras ações
serão realizadas, com
certeza”, ressaltou Gildo Martinho de Araújo,
secretário de Saúde.

Mais recursos são direcionados para a construção de
moradias populares
De Mogi Mirim
Mais investimentos
para a habitação popular.
A partir de um projeto
elaborado pela Prefeitura
e aprovado pela Câmara
Municipal nesta quarta-feira (17), o Fundo
Municipal de Habitação
receberá aproximadamente R$ 700 mil para
serem direcionados à
construção de novas
moradias.
Além do apoio dos vereadores, isso foi possível,
pois a empresa OPMMR
04 Empreendimentos

Imobiliários SPE doará
R$ 1.394.094,14 para
o município. Este valor
corresponde a uma contrapartida apresentada
pelo empreendimento
“Élzio Mariotoni”, no
Bairrinho. O montante
será distribuído entre
o Fundo Municipal de
Habitação (FMH) e o
Fundo de Concessão de
Esgotos (FCE) do Serviço
Autônomo de Água e
Esgotos (Saae). Cada um
receberá R$ 697.047,07.
A medida segue determinação da Lei Complementar 99, de 5 de

dezembro de 2000 que
institui aos empreendedores responsáveis por
construções de conjuntos habitacionais com
mais de 200 unidades, a
obrigatoriedade em ofertar uma contrapartida ao
município.
Inicialmente, a contrapartida seria destinada à construção de
um coletor tronco para
a região do empreendimento, na Zona Leste, no
valor de R$ 1.461.352,22.
Mas, o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (Saae)
analisou que a área está

em crescimento populacional e, em pouco
tempo, necessitará de
um coletor tronco maior.
Com isso houve a decisão
por executar uma obra
menor, no valor de R$
67,2 mil, e depois fazer
a obra definitiva. A diferença, cerca de R$ 1,3
milhão, será doada aos
fundos municipais.
Os investimentos em
habitação popular serão
reforçados com essa contrapartida, e contribuirá
para ampliar o acesso às
moradias. “Temos mais
de oito mil famílias sem

casa própria. Destas, 90
encontram-se em situação precária. São essas
famílias que queremos

atender com loteamentos público municipal”,
frisou o Prefeito Paulo
Silva.

Projeto da Prefeitura incentiva construção de moradias
populares
enviou à Câmara Municipal um projeto que institui
o Programa Municipal de
Incentivo à Construção
Civil para fins Habitacionais (PMICCH).
O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (18), em
cerimônia realizada na
Estação Educação, com
a presença do Prefeito
Paulo Silva e da Presidente da Câmara Municipal
Sônia Módena, além dos
vereadores Geraldo Bertanha, Dirceu Paulino,
De Mogi Mirim
estimular o mercado da Mara Choquetta e Luzia
construção civil com a ger- Cristina. Estiveram tamCom o objetivo de re- ação de emprego e renda bém presentes a imprenduzir os vazios urbanos e no município, a Prefeitura sa, inúmeros secretários

e representantes de construtoras e corretores do
ramo imobiliário.
Sob a coordenação da
Secretaria de Governo, a
proposta permitirá que
um terreno de 300 m²
possa sofrer desdobro,
possibilitando a construção de duas residências. Além de aquecer o
mercado, a medida visa
estimular a ocupação de
vazios urbanos já atendidos por infraestrutura
urbana, como redes de
distribuição de água, energia e tratamento de esgoto,
iluminação pública, coleta
de lixo, asfalto e serviços

públicos.
Segundo o Secretário de
Governo Massao Hito, existem mais de 6.900 lotes
entre 300m² e 2.000m²
na área urbana. “Considerando que apenas 10%
destes imóveis participem
deste programa, teremos
aproximadamente 1.400
casas sendo construídas.
Levando-se em conta que,
em cada obra, são empregados direta e indiretamente pelo menos sete
pessoas, entre pedreiros,
ajudantes, eletricistas,
encanadores, pintores,
engenheiros, arquitetos,
instaladores de gesso,

vidraceiros, etc, podemos ter, em curto prazo, a
geração de mais de 10 mil
empregos na cidade nos
próximos meses”, afirmou
Massao.
Com duração de 30
meses, o projeto irá
abranger lotes de 300 m²
a 2.000 m² e por meio
da flexibilização da atual
legislação, o objetivo é ampliar a oferta de moradias
populares. Nestes casos,
as residências poderão
ter no máximo dois pavimentos – térreo e andar
superior – com ocupação
máxima de 60% do terreno.

Raio-x digital da UPA do Jd. Novo traz agilidade nos
atendimentos
De Mogi Guaçu
Já entrou em operação o
novo aparelho de raio-x na
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim
Novo, na Zona Norte, antigo PPA. O equipamento
digital de última geração

traz inúmeros benefícios
como, por exemplo, agilidade no atendimento e a
melhoria na qualidade dos
exames.
A troca do raio-x foi possível devido a um novo
contrato de locação feito
pela superintendência do
Hospital Municipal Dr. Ta-

bajara Ramos. O contrato
também prevê dois aparelhos fixos e um portátil
no HM, na Zona Sul, e um
na UPA, no Jardim Santa
Marta.
“O novo aparelho de
raio-x está atendendo os
pacientes da UPA da Zona
Norte e vamos ter um gan-

ho muito significativo com
esse novo equipamento,
como mais agilidade. Isso
sem falar que o resultado
poderá ser acessado em
toda a rede municipal”, comentou o superintendente
do HM, Wagner Cezaroni.
Segundo Cezaroni, mais
de 50 exames de raio-x, em

média, são realizados por
dia na UPA da Zona Norte.
Sobre a instalação do mesmo equipamento da UPA
do Jardim Santa Marta, o
superintendente ressaltou
que a empresa responsável
está fazendo as adaptações
elétricas para a instalação
definitiva. O mesmo será

feito no Hospital Municipal.
“Teremos novos equipamentos no Hospital
Municipal e nas das UPAs,
lembrando que a instalação
na UPA do Jardim Santa
Marta ocorre pela primeira
vez desde que a unidade foi
inaugurada”, ressaltou.

Serviços de revitalização da ponte de pedestres são
promovidos pela Prefeitura e iniciativa privada
De Mogi Guaçu
Nesta semana, a Administração Municipal e a
iniciativa privada iniciaram
o processo de renovação da
ponte de pedestres Prof.
José Inocêncio Monzoli,
Zinho Monzolli, no Centro.
Em 30 de julho, o prefeito
Rodrigo Falsetti já havia
confirmado a melhoria do
local durante a realização
de ato simbólico de entrega
de revitalização da pintura
da Ponte de Ferro, sobre o

rio Mogi Guaçu.
Os trabalhos de revitalização envolvem as Secretarias de Obras e Mobilidade (SOM), de Serviços
Municipais (SSM) e de
Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente (SAAMA), além das empresas
apoiadoras. Além de ganhar nova pintura, os canteiros de flores do local já
foram restaurados, assim
como, os bancos da praça
existente na cabeceira da
ponte. A sinalização tam-

bém será refeita e a iluminação ampliada.
Os serviços começaram
com a lavagem da ponte,
trabalho este que terminou na sexta-feira, 19 de
novembro. No sábado e
domingo, dias 20 e 21 de
novembro, o monumento
recebeu a primeira mão de
pintura das estruturas e no
próximo final de semana,
dias 27 e 28 de novembro,
o trabalho será finalizado
com a aplicação da segunda mão de tinta. A ponte

de pedestres terá a mesma cor da ponte de ferro.
Na sequência, equipes da
Saama farão toda limpeza
nas margens do Rio Mogi
Guaçu e embaixo da ponte.
Rodrigo Falsetti ressaltou que os serviços de
pintura acontecerão por
meio de apoio da iniciativa
privada com as empresas
Brasilux Tintas e Comercial
de Tintas Guaçu. “Realizamos reuniões e alinhamos tudo para iniciarmos a
renovação de mais um pat-

rimônio da cidade. Acredito
que cada novo passo é importante para que consigamos trilhar um caminho de
conquistas”, disse.
Para a iluminação do local, a parceria foi realizada
com a empresa Eletro Area
que doou cinco postes e
toda a infraestrutura elétrica e com o Shopping Boulevard e supermercado Big
Bom que cederam cinco
lâmpadas de led.
O chefe do Executivo
ressaltou que a ponte de pe-

destres é um monumento
que muito contribuirá com
o processo de alavancar o
turismo da cidade. “A Prefeitura está desde o início
do ano trabalhando pela
preservação do patrimônio
histórico de Mogi Guaçu.
O objetivo é conquistar
o título de Município de
Interesse Turístico (MIT),
uma vez que nossa meta
é fomentar essa atividade
e já estamos com planos e
projetos em andamento”,
comentou Falsetti.
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Jaguariúna recebe peça teatral infantil gratuita no
dia 27
teatro.

De Jaguariúna
O espetáculo infantil O
Canto das Vitaminas - A
Viagem de Polyana chega
a Jaguariúna no dia 27, em
sessão gratuita no Teatro
Municipal Dona Zenaide.
A peça, que inicia às 16h,
traz as peripécias de uma
garota que descobre o quão
colorido é o mundo dos alimentos. Para assistir basta
realizar um cadastro prévio
online.
A peça conta a história
de Polyana, uma menina
que não gosta de comer.

INGRESSOS
Para assistir à peça, que
tem entrada gratuita, é
preciso realizar um cadastro prévio e apresentar o
QR Code gerado no dia
do evento. Os ingressos
estarão disponíveis a partir
do dia 17, no site da D’Color
Produções Culturais.
Vale lembrar que as crianças, com exceção das que
ainda são ‘de colo’, também
precisam solicitar ingresso
no site, além da entrada do
adulto responsável. Caso
a criança não tenha um
e-mail válido, é preciso
entrar em contato com a
Sua mãe, preocupada, le- D’Color Produções Culva-a até o médico, que é, na turais.
verdade, um cientista muiO Teatro Municipal
to divertido. Juntos, eles Dona Zenaide fica na rua
iniciam uma jornada pela Alfredo Bueno, 1151, Centerra dos legumes e verdu- tro, Jaguariúna (SP).
ras. Lá, ela faz amizade com
os personagens Alface, BeCOVID-19
terraba, Espinafre e Banana
O espetáculo segue proe acaba descobrindo sobre tocolos de segurança para
a origem dos alimentos e a manter a diversão segura
sua importância para uma como a exigência do uso
vida saudável.
de máscara durante toda
Além da peça, os espect- a permanência no teatro e
adores também receberão álcool em gel.
um material complemenA peça O Canto das Vitar, com um livro e CD taminas - A Viagem de
inspirados no enredo do Polyana é viabilizada pelo

Ministério do Turismo,
por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo
Federal, com patrocínio
da empresa Agristar e apoio cultural da Prefeitura
Municipal de Jaguariúna
e Rekriarte Produções. A
realização é da D’Color
Produções Culturais, que
atua há 13 anos no mercado
de produção cultural assessorando, planejando e executando projetos culturais
para o desenvolvimento
social, em parceria com
instituições, produtoras e
artistas dos mais diversos
segmentos.
AGRISTAR Há 60 anos
no mercado, a Agristar é
uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de
hortaliças, flores e ervas.
Com capital 100% nacional
e uma ampla infraestrutura, a Agristar tem sua
sede em Santo Antônio de
Posse (SP), além de quatro
estações experimentais e
uma unidade de pesquisa
e melhoramento localizadas nos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Santa
Catarina e Rio Grande do
Norte, que asseguram o
desenvolvimento de produ-

tos adaptados para os mais
diversos climas e regiões.

Ingressos: gratuitos e
precisam ser retirados no
site da D’Color Produções
SERVIÇO
Culturais
Espetáculo O Canto das
Local: Teatro Municipal
Vitaminas - A Viagem de Dona Zenaide - rua Alfredo
Polyana
Bueno, 1151, Centro, JagDia: 27/11
uariúna (SP)
Hora: 16h
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Espetáculo teatral online e gratuito fala
sobre respeito aos animais para público de
Jaguariúna

De Jaguariúna

Uma abordagem à animais de forma leve, é a proposta do espeproteção e ao amor aos lúdica e criativa. Essa t á c u l o o n l i n e “ U m a

Aventura Animal”,
ação cultural que conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna
e é direcionada para
todas as idades. O espetáculo teatral online, que estreou nesta
segunda-feira, continua sua temporada
nos dias 24, 25 e 26 de
novembro, sempre em
dois horários: às 10h e
às 14h.
Para assistir à live,
basta acessar o site
www.umaaventuraanimal.com.br ou ainda
o Facebook do Instituto Eco Ambiental e
Social. As crianças da
rede municipal de en-

sino, através das Secretarias de Educação
e Cultura, também
terão a oportunidade
de assistir ao espetáculo e refletir sobre
a questão da adoção
animal responsável.
O espetáculo é uma
realização do Instituto Eco Ambiental
e Social com patrocínio da MARS e Royal
Cannin por meio da
Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do
Governo do Estado de
São Paulo, através do
PROAC ICMS, e apoio
da Perfectto Projetos
e Prefeitura de Jaguariúna.

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 080/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FORMULA INFANTIL, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização: 07/12/2021 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, 19
de novembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretário de Saúde
Autoridade Competente-Decreto Nº 128/2021

1ª REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 049/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE KITS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
- ANEXO I DESTE EDITAL.- Data da Realização 08/12/2021 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, 22 de novembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 088/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, RESOLUÇÃO
RDC Nº 06//01/2021 E CONFORME O PADRÃO ESTABELECIDO NO MANUAL DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE; PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCO DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2009) CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 06/12/2021 às 14h00. 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, 22 de novembro de 2021.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 077/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 077/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
links de internet, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal. A licitação será baseada nos
termos técnicos do descritivo no Termo de Referência, tendo como detentora da Ata a empresa: VIRT
PROVEDORES LTDA. – CNPJ: 11.939.417/0001-30 no valor total de R$ 52.800,00 - (Cinquenta e
dois mil e oitocentos reais). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 44,46”

ANGELA PULZ DELGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 44,46”

ANGELA PULZ DELGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 128/202
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 44,46”

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 077/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna pública a homologação do Pregão Eletrônico n° 077/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
links de internet, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal. A licitação será baseada nos
termos técnicos do descritivo no Termo de Referência, tendo como detentora da Ata as empresas:
VIRT PROVEDORES LTDA. – CNPJ: 11.939.417/0001-30 no valor total de R$ 52.800,00 - (Cinquenta
e dois mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 22 de Novembro de 2021. Autoridades Competentes DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 51,87”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO FRACASSADA – CHAMADA PÚBLICA 004/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi fracassada
nessa data, conforme Chamada Pública acima citada, que tem como objeto, CREDENCIAMENTO de
serviços de Equoterapia para atender 35 (trinta e cinco) alunos com necessidades especiais indicados pela equipe multidisciplinar do CRAEE – da cidade de Artur Nogueira/SP. Artur Nogueira, 19 de
novembro de 2021. ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 37,05”

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede
da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
ANTONIO PEDRO e AMELIA DIAS BOVO, sendo ANTONIO PEDRO, viúvo, nascido no dia seis
de janeiro de um mil e novecentos e cinquenta e dois (06/01/1952), de nacionalidade brasileira,
lavrador, natural de Artur Nogueira - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de
JOÃO PEDRO e de MARIA GUIDOTTI PEDRO; e AMELIA DIAS BOVO, viúva, nascida no dia treze de fevereiro de um mil e novecentos e sessenta e três (13/02/1963), de nacionalidade brasileira,
do lar, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOAQUIM DIAS
PAULINO e de AMELIA GALVÃO PAULINO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
EDOUARD JEAN ROGER BLERVAQUE e MARCELLA ALONSO FADEL, sendo EDOUARD
JEAN ROGER BLERVAQUE, solteiro, nascido no dia vinte de março de um mil e novecentos e
oitenta e nove (20/03/1989), de nacionalidade francesa , jornalista, natural França - FR, residente
em Quincie-en-Beaujolais, Estado , filho de DENIS PAUL MARIE BLERVAQUE e de MARIE
LAURE CHRISTIANE ANNICK; e MARCELLA ALONSO FADEL, solteira, nascida no dia onze de
maio de um mil e novecentos e noventa e quatro (11/05/1994), de nacionalidade brasileira,
marketing, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO
JOSÉ FADEL e de ADRIANE ALONSO FADEL.
─────────────────────────────────────────────────────────────
GABRIEL SPESSOTO ZAFALON e THAÍS SILVA MACHADO, sendo GABRIEL SPESSOTO ZAFALON, solteiro, nascido no dia catorze de novembro de um mil e novecentos e noventa e
oito (14/11/1998), de nacionalidade brasileira, estudante, natural de Sorocaba - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de CLAUDINEI ZAFLON e de ANGELA MARGARETE SPESSOTO ZAFLON; e THAÍS SILVA MACHADO, solteira, nascida no dia sete de janeiro de um mil e
novecentos e noventa e oito (07/01/1998), de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo,
natural de Anápolis - GO, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSIEL GOMES
MACHADO e de ISAMAR JOSÉ SILVA MACHADO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
SILLAS RODRIGUES VIEIRA e JAQUELINE ALENCAR DA SILVA, sendo SILLAS RODRIGUES
VIEIRA, solteiro, nascido no dia seis de junho de um mil e novecentos e noventa (06/06/1990), de
nacionalidade brasileira, tratorista, natural de Santana do Ipanema - AL, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filho de SIMÃO RODRIGUES VIEIRA e de MARIA RIVALDA SILVA; e
JAQUELINE ALENCAR DA SILVA, solteira, nascida no dia vinte e três de maio de um mil e no-

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO SUSPENSA – P.E. 055/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi suspensa nessa
data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto: registro de preços para futura
contratação de serviços especializados de lavanderia hospitalar, resolução rdc nº 06 de 30/01/2021
e conforme o padrão estabelecido no manual de processamento de roupas de serviço de saúde;
prevenção e controle de risco da agencia nacional de vigilância sanitária (2009) conforme termo de
referencia - Artur Nogueira, 19 de novembro de 2021. RODRIGO S S PORTELLO – Pregoeiro.
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vecentos e noventa e quatro (23/05/1994), de nacionalidade brasileira, agricultora, natural de
Santana do Ipanema - AL, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de MARIANO AUGUSTO DA SILVA e de MARIA NILZA ALENCAR DE FRANÇA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JOSÉ AMÉRICO PEREIRA GUEDES e ANDRÉA CRISTINA ALEXANDRE, sendo JOSÉ AMÉRICO
PEREIRA GUEDES, solteiro, nascido no dia dezessete de setembro de um mil e novecentos e oitenta (17/09/1980), de nacionalidade brasileira, motorista, natural de Malacacheta - MG, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filho de BENEDITO PEREIRA GUEDES e de MARIA APARECIDA PEREIRA GUEDES; e ANDRÉA CRISTINA ALEXANDRE, divorciada, nascida no dia nove de
setembro de um mil e novecentos e setenta e sete (09/09/1977), de nacionalidade brasileira,
auxiliar de limpeza, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha
de JOSÉ LUIZ ALEXANDRE e de VILMA MARIA ZANCO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JONAS WELLINGTON FERREIRA DE MELO e LÍLIAN CORDEIRO DA CRUZ, sendo JONAS
WELLINGTON FERREIRA DE MELO, divorciado, nascido no dia cinco de abril de um mil e novecentos e noventa e três (05/04/1993), de nacionalidade brasileira, chefe de almoxarifado, natural de
Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ONIVALDO FERREIRA DE
MELO e de SONIA APARECIDA DOS SANTOS; e LÍLIAN CORDEIRO DA CRUZ, solteira, nascida
no dia nove de março de um mil e novecentos e oitenta e cinco (09/03/1985), de nacionalidade
brasileira, funcionária pública, natural de Angelândia - MG, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filha de ILDA DE FÁTIMA CORDEIRO DA CRUZ.
─────────────────────────────────────────────────────────────
CÉSAR AUGUSTO MARQUES e PRISCILA DA SILVA BARBOSA, sendo CÉSAR AUGUSTO MARQUES, divorciado, nascido no dia cinco de março de um mil e novecentos e oitenta (05/03/1980),
de nacionalidade brasileira, serviços gerais, natural de Itapira - SP, residente em Conchal, Estado
de São Paulo, filho de BENEDITO MARQUES e de LAURITA MARIA MARQUES; e PRISCILA DA
SILVA BARBOSA, divorciada, nascida no dia vinte e quatro de abril de um mil e novecentos e oitenta
e seis (24/04/1986), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de São Paulo - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de NORIVAL FERNANDES BARBOSA e de LAUDICEIA
CHAGAS DA SILVA BARBOSA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
AILSON BARROS DOS SANTOS e EDNA ALVES DELFONSO, sendo AILSON BARROS DOS
SANTOS, solteiro, nascido no dia trinta e um de julho de um mil e novecentos e noventa e quatro
(31/07/1994), de nacionalidade brasileira, pedreiro, natural de Delmiro Gouveia - AL, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ AILTON DOS SANTOS e de MARIA CICERA
BARROS DA SILVA; e EDNA ALVES DELFONSO, solteira, nascida no dia trinta de novembro de
um mil e novecentos e noventa e sete (30/11/1997), de nacionalidade brasileira, do lar, natural
de Janaúba - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de WILSON ALVES TEIXEIRA
e de IRENE DELFONSO DE CARVALHO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DAILTON MOREIRA DA SILVA e ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA, sendo DAILTON MOREIRA
DA SILVA, solteiro, nascido no dia treze de setembro de um mil e novecentos e oitenta e oito
(13/09/1988), de nacionalidade brasileira, vigilante, natural de Angelândia - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ GERALDO DA SILVA e de ZILDA MOREIRA DA SILVA; e
ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA, solteira, nascida no dia onze de abril de um mil e novecentos e
noventa e seis (11/04/1996), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA e de ELIANA DE SOUZA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 20 de novembro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
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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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