GR

Sexta-Feira, 12 de Novembro de 2021

29
Anos

ANO XXIII EDIÇÃO Nº 2092

www.oregional.net

C

15 Cidades

R$ 2,00

GRUPO O REGIONAL DE COMUNICAÇÃO

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

Departamento de Habitação faz alerta sobre tentativa
de golpe envolvendo dívidas habitacionais
O Departamento de Habitação de Itapira faz um alerta
à população para que todos
fiquem atentos às tentativas
de golpe através de supostas
cartas de cobrança de dívida
habitacional. A CHDU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo) emitiu
um comunicado alertando
sobre a ação de golpistas que
enviam uma carta aos mutuários com modelo muito
bem elaborado e que utiliza o
nome de emissor de um dos
escritórios contratados pela
companhia.
Contudo, após as negociações seguindo o passo a
passo da carta
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São Paulo tem 86% das cidades
sem mortes por Covid-19 na
última semana
O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(10) que 86% dos municípios
de São Paulo, ou seja, 553
Prefeituras não registraram
óbitos por Covid-19 na última semana. O balanço reflete o impacto positivo da
campanha de vacinação para
redução dos casos graves e
mortes pela doença. O estado
de São Paulo tem hoje 90%
da população adulta com a

imunização completa. “Este
é mais um indicador claro,
objetivo e incontestável do
impacto positivo do esforço
de vacinação no estado de São
Paulo. São Paulo comprou
mais vacinas, acreditou na
vacina e entendeu que desde
o início a vacina salvaria as
pessoas e a economia. E nós
acertamos”, afirmou Doria.
A melhoria nos indicadores
é notada de forma sustentada

no decorrer das duas últimas
semanas. Não houve registro
de novas mortes em 497 cidades entre 28 de outubro e
10 de novembro, ou seja, em
77% dos municípios. A análise
foi feita a partir de dados que
estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial
do Governo do Estado e foram
registrados pelas 645 cidades
paulistas no Sivep, sistema
oficial do Ministério da Saúde.
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Reunião
da Undime
discute
parceria entre
Estado e
municípios
na Educação

Contas da
Prefeitura de
Jaguariúna
têm boa
gestão fiscal,
segundo
Índice Firjan

A Secretaria de Educação
de Mogi Mirim participou da
reunião mensal da Undime
(União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado
de São Paulo). O encontro
ocorreu no Centro Educacional “Alberto de Souza”, em
Estiva Gerbi. Representaram
Mogi Mirim a secretária de
Educação, Ana Lúcia Bueno
Peruchi; a gerente, Célia Ataíde
e a supervisora de escola, Seomara Pinto Guedes. Também
estiveram presentes dirigentes
da cidade anfitriã, Estiva Gerbi,
além de Mogi Guaçu, Itapira e
Conchal, que compõem o polo
local. Pedreira e Santo Antônio
de Posse enviaram representantes a convite da Diretoria de
Ensino – Região Mogi Mirim.

Jaguariúna está entre as
cidades que têm boa gestão
fiscal, de acordo com o IFGF
(Índice Firjan de Gestão Fiscal) divulgado neste mês pela
Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro.
O levantamento apresenta
uma radiografia completa da
situação das contas públicas
municipais em todo o País e
é baseado nos resultados fiscais oficiais, declarados pelas
prefeituras à Secretaria do
Tesouro Nacional.
Jaguariúna obteve a nota
0,7 no IFGV, que é composto
por quatro indicadores: autonomia, gastos com pessoal,
investimentos e liquidez. Nos
dois primeiros, a cidade obteve
a nota máxima (excelência).

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 coronavírus.
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.
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Lei Aldir
Blanc:
Holambra abre
inscrições para
seleção de
novos projetos
culturais

Hospital
Municipal de
Mogi Guaçu
promove mais
uma etapa do
Mutirão de
Catarata
A superintendência do
Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos agendou para
esta sexta-feira, 12 de novembro, a última etapa do
mutirão de catarata deste
ano. Outros dois mutirões
foram realizados em maio e
agosto.
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Prefeitura de
Artur Nogueira
recebe emenda
parlamentar
de R$ 250 mil
para aquisição
de Castramóvel
A Prefeitura de Artur Nogueira, em pedido de verba à
causa animal feito pela primeira-dama, Simone Sia Rissato,
e viabilizado pelo deputado
estadual Barros Munhoz (PSB)
e pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB)
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Feira Afro Cultural e concurso
Pérola Negra marcam Semana
da Consciência Negra em
Mogi Guaçu

O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no
dia 20 de novembro e tem
como objetivo fazer uma
reflexão sobre a introdução
dos negros na sociedade
brasileira. A data está incluída na Semana da Consciência Negra. Em Mogi Guaçu,
as reflexões começam na
próxima segunda-feira,

dia 15 de novembro, com
a realização da Feira Afro
Cultural e com a escolha da
Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2021. A Secretaria
Municipal de Cultura e a
Associação Cultural Afro
Guaçuana (ACAG) são as
organizadoras da Semana
da Consciência Negra de
Mogi Guaçu.
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SP é o primeiro estado do Brasil
a chegar a 90% da população
vacinada contra a Covid-19
Página 3.
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ARTIGOS

Semana de 22 e
Academia
*Por José Renato Nalini
A Semana Moderna de 1922, cujo centenário está prestes a
ser celebrado, praticamente nasceu dentro
da Academia Paulista
de Letras. Esta Instituição criada em 1909
pelo médico Joaquim
José de Carvalho, um
carioca, nunca deixou
de funcionar. Embora
criticada por alguns,
sempre foi cortejada
por outros tantos.
Mestre Miguel Reale, com quem tive o
privilégio de conviver
já na condição de confrade, e que me honrou duas vezes com seu
voto, declamava em
francês um poema que
narra a odisseia das
Academias. Dizia mais
ou menos: “Somos
quarenta e nos desprezam; somos trinta
e nove e se ajoelham
diante de nós!”.
Como em francês joelho rima com “nous”,
de nós, traduzia bem
o que se passa numa
Casa de estímulo à literatura, às letras e à
cultura em geral e que
só comporta quarenta
cadeiras.
Mas a Semana de 22
começou com Menot-

ti del Picchia, Mário
de Andrade e Oswald
de Andrade. Este não
integrou a APL. Mas
os dois primeiros sim.
Também Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, ambos bem atuantes naquela célebre
semana, além de Sergio Milliet, que foi um
denodado integrante
da diretoria da Casa
do Largo do Arouche.
Washington Luís era o
Presidente do Estado
e, também acadêmico,
cedeu o Teatro Municipal para as três noites
espetaculares, embora
os organizadores tivessem pago pelo aluguel
do próprio estatal, mediante uma subscrição
pública, encabeçada
por Freitas Valle e D.
Olívia Guedes Peneado.
A repercussão da Semana de 22 foi alvo de
cobiça da política, sempre ela, a pretender extrair proveito de iniciativas para as quais não
colaborou, mas que
podem render simpatia e, principalmente,
votos. Getúlio Vargas
chegou a afirmar que
a Semana Moderna de
22 abriu caminho para

a “vitoriosa” Revolução
de 30.
Menotti, em suas
memórias, conta que a
primeira noite não chamou muita atenção. Na
segunda, a seu cargo,
teria providenciado estrondosas vaias. Estas
garantiram espaço na
mídia à época e os ecos
de 22 reverberam até
hoje.
Essas as duas celebrações a que os paulistas devem prestar
atenção no próximo
ano: o Centenário de
22 e o bicentenário do
Grito do Ipiranga. O
“resto”, que vai acontecer em 22, é realmente
“o resto”. Seja o que
Deus quiser. Quem é
mesmo que dizia que
Deus era brasileiro?
Parece que Ele não faz
muita questão de usar
verde e amarelo nesta
era.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

E o salário, ó!
É lamentável constatar a persistência de
alguns vícios na gestão
do setor público brasileiro, depois de tantos
desmandos,
problemas, impeachment de
dois presidentes da
República e apesar do
crescente anseio da
sociedade por mais lisura,
transparência,
extinção de privilégios
e eficácia na aplicação
do dinheiro dos impostos. Mais uma medida
que fere esses princípios acaba de ser adotada pela prefeitura de
São Paulo, que deveria
dar o exemplo, pois é
responsável pela maior
e mais desenvolvida cidade brasileira e uma
das grandes metrópoles mundiais.
Refiro-me à lei, de
iniciativa do prefeito
Ricardo Nunes, aprovada pela Câmara
dos Vereadores, que
concede generoso aumento salarial para os
ocupantes de funções
de confiança, não concursados na prefeitura. Como é comum na
cultura do Estado em
nosso país, o quadro
dos chamados cargos
em comissão é preenchido, em sua maioria,
por pessoas que atuaram como cabos eleitorais, apaniguados dos
governantes de plantão e até mesmo indicados por políticos na
famigerada prática do
tome lá dá cá.

No caso da lei proposta por Ricardo Nunes, essa nova aventura
do fisiologismo custará
caro à sociedade. O aumento salarial médio é
de 30%, beneficiando
subprefeitos,
chefes
de gabinete e secretários-adjuntos, dentre
outros privilegiados,
cujos cargos passam a
ser atrelados aos vencimentos do prefeito,
que, por irônica coincidência, saltará para
R$ 35,4 mil a partir de
janeiro de 2022, levando junto, às alturas, os
proventos dos secretários municipais. São
milhões de reais mensais do erário a serem
gastos com os ocupantes desses cargos, cujo
provimento, embora
não seja ilegal, é bastante questionável do
ponto de vista ético.
Em contrapartida,
professores, profissionais da saúde, funcionários administrativos
das escolas e unidades de atendimento à
população e todos os
demais
servidores
concursados estão há
tempos com seus vencimentos defasados.
Como se não bastasse, o prefeito também
aprovou na Câmara
Municipal lei determinando que os aposentados passarão, de
imediato, a recolher
contribuição acima do
salário-mínimo e não
mais apenas do teto do

INSS. Isso significará
redução de seus proventos líquidos.
Recursos que poderiam ser mais bem
distribuídos, de modo
mais
democrático, num contingente
maior de servidores
concursados e focados
no atendimento efetivo
da sociedade, são concentrados para contemplar um pequeno
grupo de privilegiados,
que já ganha muito.
Também seria desnecessário “punir” aposentados com a redução de seus proventos
líquidos.
Diante de contradições tão ofensivas,
reverenciamos a memória do saudoso humorista Chico Anísio,
que completaria 90
anos em 2021, assim
como a Associação dos
Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, que, como ele, nasceu em 1931. Os 250
mil associados da entidade e os profissionais
de carreira da prefeitura paulistana repetem, em uníssono, a
indignação do professor Raimundo, imortal
personagem do grande
artista: “E o salário, ó”!
*Álvaro
Gradim,
médico
pneumologista, é presidente da
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo
(AFPESP).
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Prefeitura de Artur Nogueira
recebe emenda parlamentar
de R$ 250 mil para aquisição
de Castramóvel

Legenda: Estrutura será instalado na Zoonoses do município para a população de baixa renda
da estrutura será feito em
De Artur Nogueira
breve.
Além da primeiraA Prefeitura de Artur
Nogueira, em pedido de dama, os vereadores Zé
verba à causa animal fei- Pedro Paes, professor
to pela primeira-dama, Adalberto e Zé da ElétriSimone Sia Rissato, e ca também abraçaram a
viabilizado pelo deputado causa. O prefeito Lucas
estadual Barros Munhoz Sia (PSD), que desde o
(PSB) e pelo deputado seu mandato como verefederal Vanderlei Macris ador defende iniciativas
(PSDB), recebeu uma como essa, elogiou os esemenda parlamentar na forços de todas as partes
importância de R$ 250 envolvidas. “Acredito que
mil para a aquisição de a castração é uma maneium castramóvel de ani- ra ética e eficaz de evitar
o abandono de animais,
mais.
A notícia foi recebida além de prevenir diversas
pelo Gabinete Municipal doenças. Por isso, agradenesta segunda-feira (9) ço a todos os envolvidos
e, de acordo com a Admi- nessa conquista e acresnistração, todo o plano de cento que nossa gestão
trabalho para a liberação fará o possível para que
dos recursos e instalação este cuidado se mante-

nha”, frisou.
Simone Sia comenta sobre a conquista e
ressalta que o castramóvel atenderá centenas de
animais em situação de
abandono no município.
“Estamos felizes com esta
ação, pois é uma causa
nobre que beneficia os
animais em situação de
vulnerabilidade. Agradeço ainda ao secretário da
Casa Civil, Cauê Macris,
e ao secretário executivo,
João Carlos Fernandes,
que também nos apoiaram nessa causa”, destacou a primeira-dama.
O castramóvel
Quando adquirido, o
castramóvel será instalado na Zoonoses do município para que toda a
população de baixa renda
e que possua animais de
estimação como cachorro
ou gato possa dirigir-se ao
local e realizar a castração
gratuitamente.
O equipamento será
dimensionado para operar com um médico veterinário e um auxiliar.
Os profissionais da Administração Municipal
complementarão o serviço realizando o processo
administrativo, cadastro
de castrações e fornecendo orientação sobre a
guarda responsável.

Águas de Holambra se reúne
com vereadores da cidade
De Holambra

*Por Álvaro Gradim
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Representantes
da
concessionária Águas de
Holambra se reuniram,
na última quinta-feira
(04), com vereadores da
Câmara Municipal de
Holambra. A pauta do
encontro foram assuntos
relativos à prestação de
serviços de água e esgoto no município, entre
eles o Plano de Contingenciamento à Estiagem,
fornecimento de água
no bairro Residencial
Imigrantes, captação de
água do Lago Holandês,
sistema de distribuição,
melhorias operacionais
e investimentos realizados.
“Esta é uma excelente
oportunidade para compartilhar as demandas da
população. Acredito que
essa interação vai trazer
maior transparência das
ações desenvolvidas para
a melhoria da cidade”,
afirmou o presidente da
Câmara Municipal, Mauro Sérgio de Oliveira, o
Serjão.

O diretor executivo
da concessionária, Ozanan Pessoa, ratificou a
opinião do presidente
da Câmara. “Tivemos
hoje o prazer de mostrar
um pouco mais sobre a
concessão, sobre o que a
Águas de Holambra traz
de benefícios para a cidade. Holambra é uma
cidade privilegiada que
possui 100% da água
e esgoto tratados, isso
é promoção à saúde. É
muito bom estar próximo dos nossos vereadores, porque eles são a voz
do povo e nós estamos
aqui para atender a população, isso nos permite aprimorar ainda mais
a qualidade do serviço
prestado”, disse Ozanan.
A REUNIÃO
A ideia do encontro
entre concessionária e
Câmara deu-se após os
parlamentares debaterem vários temas relacionados a operação da
Água de Holambra. Na
ocasião, o coordenador
de Operações e Serviços
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da Águas de Holambra,
Alan Pedra, explicou
como as operações de
distribuição de água são
feitas nos vários setores
da cidade, informou ainda que foram instalados
Boosters,
dispositivos
utilizados para melhorar
o abastecimento de água
em áreas com baixa pressão no sistema. A concessionária utiliza também
a tecnologia de geofonamento para identificar
vazamentos na rede de
distribuição, melhorando assim o desempenho
no abastecimento de
água.
A CONCESSIONÁRIA
A Águas de Holambra
é responsável pela gestão plena dos serviços de
água e esgoto da cidade
de Holambra. A empresa,
administrada pela holding Aegea Saneamento,
iniciou suas atividades
na cidade em 2016 e já
investiu no município, ao
longo desse período, um
valor total de R$ 21,3 milhões.
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SP tem 86% das cidades sem mortes por Covid-19
na última semana
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta quarta-feira (10) que
86% dos municípios de
São Paulo, ou seja, 553
Prefeituras não registraram óbitos por Covid-19
na última semana. O balanço reflete o impacto
positivo da campanha de
vacinação para redução
dos casos graves e mortes
pela doença. O estado de

São Paulo tem hoje 90%
da população adulta com
a imunização completa.
“Este é mais um indicador claro, objetivo e
incontestável do impacto
positivo do esforço de vacinação no estado de São
Paulo. São Paulo comprou mais vacinas, acreditou na vacina e entendeu que desde o início a
vacina salvaria as pessoas
e a economia. E nós acertamos”, afirmou Doria.

A melhoria nos indicadores é notada de forma
sustentada no decorrer
das duas últimas semanas. Não houve registro
de novas mortes em 497
cidades entre 28 de outubro e 10 de novembro, ou
seja, em 77% dos municípios.
A análise foi feita a
partir de dados que estão
disponíveis para consulta
pública no boletim oficial
do Governo do Estado e

foram registrados pelas
645 cidades paulistas no
Sivep, sistema oficial do
Ministério da Saúde.
Na última segundafeira (8), o estado de São
Paulo não registrou nenhum óbito por Covid-19.
Desde que a primeira
morte pelo coronavírus
foi registrada no estado
em março de 2020, este
foi o primeiro dia em que
não houve nenhum registro de mortes.

Dados da pandemia
SP registrou nesta
quarta-feira
4.415.745
casos e 152.538 óbitos
por Covid-19. Entre o total de casos, 4.246.199 tiveram a doença e já estão
recuperados, sendo que
456.583 foram internados e receberam alta hospitalar.
Há 2.948 pacientes
internados em todo o território, sendo 1.293 em

UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.655 em
enfermaria.
A taxa de ocupação
dos leitos de UTI no estado nesta quarta é de
23,96%. Na Grande
São Paulo, o índice é de
30,25%.
O detalhamento dos
dados da pandemia está
disponível no site www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. Dados atualizados em 10/11/2021 às 13h

SP tem menor taxa de mortalidade infantil da
história
Da Redação
O Governo de SP
anunciou nesta quartafeira (10) que o estado
de São Paulo teve a menor taxa de mortalidade
infantil da história em
2020. Pela primeira vez,
a taxa alcançou o patamar de um dígito, chegando a 9,75 óbitos de
menores de um ano por
mil nascidos vivos.
“É gratificante e recompensador para todos
nós, que atuamos na gestão pública, o registro de
mais um feito inédito na
história de São Paulo e
do Brasil. Especialmente
em relação a um ano tão
difícil como foi 2020”,

declarou o Governador
Joao Doria.
Nas últimas duas décadas, o estado registrou
uma queda de 42,6%.
Em 2000, a taxa era de
17 por mil nascidos vivos. Os dados são da publicação anual realizado
pela Fundação Sistema
Estadual de Análise de
Dados (SEADE).
Os dados refletem a
melhoria nas estratégias
preventivas de assistência na rede pública de
saúde do Governo de
SP, como investimentos
em saneamento básico,
além de iniciativas rotineiras e campanha de
imunização. Ao longo
dos últimos dois anos, a

Secretaria de Estado da
Saúde vem desenvolvendo ações compartilhadas com diversas áreas
técnicas da pasta, além
de parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Social por meio
do Comitê Estadual pela
Primeira Infância, o programa Saúde na Escola
com a Educação e o programa Parcerias Municipais com a Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde
realiza articulação com
os Comitês de Vigilância
de Óbitos municipais e
regionais; qualificação
do pré-natal orientado

pela linha de Cuidado da
Gestante; qualificação
ao parto e ao recém-nascido, por meio de processos de treinamentos
específicos; apoio técnico para as regiões de
saúde através reuniões
macrorregionais com os
pontos de atendimento
da rede e Ciclo Gravídico Puerperal e Neonatal, incluindo Alto Risco;
ampliação da rede de assistência às crianças vítimas de violências; ações
de supervisão e apoio
para as ações da rede estadual de Bancos de Leite de Humano (BLH).
“Está é uma marca
histórica fruto de um
trabalho conjunto e con-

tínuo entre o Estado e
os 645 municípios. As
iniciativas e ações preventivas voltadas para
a saúde da mulher e da
criança fizeram com que
São Paulo chegasse a
um patamar único em
sua história. O objetivo
agora é ainda mais desafiador e vamos trabalhar para continuar diminuindo estes índices”,
destaca o Secretário de
Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn.
Perfil das mães e doenças relacionadas ao
óbito infantil
Considerando a idade
da mãe, as principais reduções estão na faixa de

25 a 40 anos, com maior
risco de morte antes do
primeiro ano de vida nos
casos de mulheres que
deram à luz antes dos 19
e após os 40.
Cerca de nove a cada
dez mortes infantis estão
relacionadas a doenças
originadas no período
perinatal (entre 22 semanas de gestação até os
7 dias após o nascimento
do bebê), malformações
congênitas; doenças infecciosas e parasitárias,
e do aparelho respiratório.
O período neonatal
precoce, de 0 a 6 dias de
vida, representa a maior
proporção dos óbitos infantis, com 51% do total.

Postos do Poupatempo estarão fechados na segunda-feira
(15), feriado nacional da Proclamação da República
Da Redação
Na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, os postos do
Poupatempo em todo
estado de São Paulo
estarão fechados, devido ao feriado nacional

da Proclamação da República. Na terça-feira
(16), todas as unidades
voltam a funcionar normalmente,
mediante
agendamento prévio de
data e horário.
Durante todo o feriado, as mais de 150

opções de serviços online, como a renovação
da CNH, Carteira de
Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos,
carteira de vacinação da
Covid-19, entre outros,
permanecerão à dispo-

sição da população para
os atendimentos remotos, sem sair de casa.
Importante reforçar
que os atendimentos
nos postos do Poupatempo são realizados
somente para serviços
que dependem da pre-

sença do cidadão para
serem concluídos, como
os de RG (primeira via
e renovação com alteração de dados), transferência interestadual
e mudança nas características de veículos,
por exemplo. O agen-

damento, gratuito, pessoal e intransferível, é
obrigatório e deve ser
feito pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo
Digital ou ainda nos totens de autoatendimento.

SP é o primeiro estado do Brasil a chegar a 90%
da população vacinada contra a Covid-19
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (10) que o
estado de São Paulo ultrapassou a marca de
90% dos adultos com esquema vacinal completo. SP tem hoje a maior
cobertura vacinal do
Brasil e já vacinou mais
que países como Alemanha, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Argentina, além da União
Europeia, segundo dados do site Our World in
Data.
“SP é o primeiro estado do Brasil a chegar a

90% da população adulta totalmente vacinada
contra a Covid-19. Um
recorde histórico”, destacou Doria. “O resultado concreto deste esforço coletivo, que tornou
SP referência mundial
em vacinação, foi a queda de 93% das mortes
por Covid-19 entre abril
e novembro de 2021 e a
redução de 10 vezes no
número de internados
pela doença, passando de 31 mil no pico da
segunda onda em abril
deste ano para menos de
3 mil agora em novembro”, completou.
Os números atualiza-

dos do Vacinômetro do
Governo de SP apontam
mais de 73,9 milhões
de doses aplicadas em
todo estado. No total,
são 37,7 milhões em
primeira dose, 31,7 mi
em segunda, 1,7 mi em
dose única e 3,3 mi de
dose adicional. Entre o
total da população, 32,9
milhões (71%) já receberam duas doses ou a
dose única, sendo que
84% já tomaram pelo
menos uma dose.
“O ritmo de vacinação em São Paulo é acelerado, porém é fundamental que a população
complete seu esquema

vacinal e tome a segunda dose da vacina. Apenas desta forma estará
totalmente
protegido
contra o Covid-19”, destaca Regiane de Paula,
Coordenadora do Plano
Estadual de Imunização
(PEI).
O estado ainda tem
5,4 milhões de pessoas
a serem vacinadas com a
segunda dose, entre elas
931 mil de Coronavac,
1,4 milhão de Astrazeneca e 3 milhões de Pfizer. Todos estes faltosos
podem comparecer a
um posto de vacinação,
mesmo ultrapassado o
prazo, para completar o

esquema vacinal.
Entre os que mais
precisam se vacinar com
a segunda dose estão os
adolescentes entre 12 e
17 anos de idade. Apenas
27% desta população
completou o esquema
vacinal, sendo que 96%
dos adolescentes já tomaram pelo menos uma
dose da vacina. Todo
este público já ultrapassou as oito semanas de
intervalo entre as doses.
Nova fase da dose
adicional
O Governo de SP
também anunciou a terceira fase da aplicação

da dose adicional para o
período entre os dias 17
e 30 de novembro. Poderão se vacinar todos os
maiores de 60 anos e os
trabalhadores da saúde
que tomaram a segunda
dose há pelo menos seis
meses, ou seja, no decorrer de todo o mês de
maio de 2020.
Nesta etapa, cerca de
1,1 milhão de pessoas receberá a vacina nos 645
municípios do estado.
Todos os imunizantes
disponíveis na rede pública de saúde são seguros, eficazes e poder ser
utilizados nesta estratégia vacinal.

Após assinatura de Lucas Sia, moradores serão
beneficiados com escritura de propriedade definitiva de
imóvel
De Artur Nogueira
O prefeito Lucas Sia
(PSD) assinou, nesta
terça-feira (9), um documento para a liberação da regularização
fundiária que irá beneficiar 526 famílias dos
bairros Parque dos Tra-

balhadores e do Coração
Criança. O objetivo é
garantir o direito social
e legal à habitação para
aqueles que
moram
em assentamentos informais localizados nas
áreas urbanas conforme
regularização Fundiária
Urbana (Reurb) basea-

da na Lei 13.465/17.
Durante a assinatura
da licitação, estiveram
presentes o secretário
de Planejamento do
município,
Fernando
Arrivabene, o vereador
Henrique Teles, e Jaime
Vinhedo, representante
da Secretaria Estadual

de Habitação do Estado. Sia (PSD) celebra a
iniciativa e garante que
a medida irá regularizar situações fundiárias pendentes há anos.
“Fico feliz por mais uma
vez conseguirmos realizar esta união do município com o Governo

do Estado em prol dos
direitos sociais. Já estamos encaminhando
toda a documentação
para o Cartório e, em
breve, teremos boas notícias para os moradores”, assegura.
Demanda antiga da
população de ambos

os bairros, a liberação
para a assinatura da escritura da propriedade
definitiva do imóvel nos
bairros Parque dos Trabalhadores e Coração
Criança foi comemorada pelos munícipes
como conquista e grande vitória.
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Feira Afro Cultural e concurso Pérola Negra
marcam Semana da Consciência Negra
De Mogi Guaçu
O Dia da Consciência
Negra é celebrado no
Brasil no dia 20 de novembro e tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a introdução
dos negros na sociedade
brasileira. A data está
incluída na Semana da
Consciência Negra. Em
Mogi Guaçu, as reflexões começam na próxima segunda-feira, dia
15 de novembro, com a
realização da Feira Afro
Cultural e com a escolha
da Pérola Negra e Mister
Beleza Negra 2021.
A Secretaria Municipal de Cultura e a Associação Cultural Afro
Guaçuana (ACAG) são as

organizadoras da Semana da Consciência Negra
de Mogi Guaçu. “O principal objetivo do evento
é combater o racismo
estrutural tão danoso ao
nosso tecido social por
meio da valorização da
contribuição dos povos
africanos para a nossa
cultura e formação da
nossa identidade”, disse
o titular da pasta, André
Sastri.
A Feira Afro Cultural
começa a partir das 11h,
no saguão do Centro
Cultural, e contará com
arte, música e conceitos
da moda afro e também
praça de alimentação.
Depois, às 20h, no Teatro Tupec, será realizado o desfile do Concurso

Pérola Negra e Mister
Beleza Negra 2021.
O evento terá ainda
exposições de fotos e de
pintura de artistas africanos das cidades de
Leme, Araras, Limeira
e Campinas. As intervenções artísticas acontecerão das 11h às 18h
com apresentações de
dança, música, além de
capoeira e congada.
André Sastri explica que os ingressos são
limitados e podem ser
adquiridos, de forma
antecipada, e presencial
na Secretaria de Cultura
sediada na Avenida dos
Trabalhadores,
2.651,
Jardim Camargo. Os ingressos também podem
ser reservados via online

pelo site www.megabilheteria.com. É solicitada a doação espontânea
de 1kg de alimento não
perecível (menos sal).
Data
O dia 20 de novembro
foi escolhido como uma
homenagem a Zumbi dos Palmares, data
na qual morreu lutando pela liberdade do
seu povo no Brasil, em
1695. Zumbi, líder do
Quilombo dos Palmares,
foi um personagem que
dedicou a vida na luta
contra a escravatura no
período do Brasil Colonial, onde os escravos
começaram a ser introduzidos por volta de
1594.

Fim de semana terá musical “A Pequena Sereia” de
graça no Teatro de Jaguariúna
De Jaguariúna
Quem gosta de um
bom espetáculo não
pode perder a programação que a Sec-

retaria Municipal de
Turismo e Cultura de
Jaguariúna
preparou
para este fim de semana. “A pequena sereia
– o musical” será apre-

sentado no Teatro Municipal tanto no sábado,
dia 13, quanto no domingo, dia 14.
Os alunos do curso de
Teatro Musical da Esco-

la das Artes contarão a
história da sereia Ariel
que quer deixar a vida
no mar para conseguir
uma alma e o amor de
um príncipe humano.

Nos dois dias a sessão
é gratuita e começará
às 19h. para conferir é
obrigatória a apresentação da carteirinha
de vacinação contra a

covid-19.
A retirada dos ingressos deve ser feita uma
hora antes de cada sessão na bilheteria do teatro.
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Departamento de Habitação faz alerta sobre
tentativa de golpe envolvendo dívidas habitacionais
De Itapira
O Departamento de
Habitação de Itapira faz
um alerta à população
para que todos fiquem
atentos às tentativas de
golpe através de supostas cartas de cobrança
de dívida habitacional.
A CHDU (Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo)
emitiu um comunicado
alertando sobre a ação
de golpistas que enviam
uma carta aos mutuários com modelo muito

bem elaborado e que
utiliza o nome de emissor de um dos escritórios contratados pela
companhia.
Contudo, após as negociações seguindo o
passo a passo da carta, o
boleto emitido para quitação da dívida possui
um código de barras que
encaminha o pagamento para outra pessoa e
não a conta da CDHU.
Um boletim de ocorrência já foi registrado e o
caso segue em investigação.
De acordo com a

CDHU, outra modalidade de golpe usa o aplicativo de mensagens
WhatsApp para oferecer falsas negociações
financeiras. Por isso, a
CDHU reforça ao mutuário que não negocia
nem envia boletos por
WhatsApp e não solicita qualquer tipo de depósito ou transferência
bancária ou PIX para
pagamento de boletos
ou quitação de débitos.
O Departamento de
Habitação do município e a CDHU orientam
para que as famílias

fiquem atentas a qualquer carta oferecendo
negociações de dívidas
e qualquer contato suspeito pelo Whatsapp e
não deem seguimento
ao processo sem antes
contatar a companhia
pelo telefone 0800 000
2348. As evidências de
fraudes também podem
ser enviadas pelo email
fraudesdeboletos@
cdhu.sp.gov.br.
Mais
informações
em www.cdhu.sp.gov.
br/web/guest/servicos
-mutuario/alerta-degolpe-contra-mutuarios

Moradores do Céu Azul podem ter consumido água
imprópria para consumo, diz texto de vereador em
rede social
o bem-estar da saúde da
comunidade.
Segundo o texto do
Por meio do Face- vereador, há pouco tembook, o vereador Jorge po, detectou-se que a
dos Santos, mais con- água consumida pela
hecido como Jorge do população, poderia estar
Banco (Podemos), publi- contaminada. O motivo
cou que, na noite desta de acordo com denúncia
terça-feira,9, esteve em feita ao parlamentar, seuma reunião com o pre- ria por causa do antigo
feito Zeedivaldo e mais lixão existente no bairro
de 30 moradores do Res- há décadas.
idencial Céu Azul.
O Vereador relata em
De acordo com a pub- seu post que ao saber da
licação do parlamentar informação, chamou o
na Rede Social, a tônica vereador Washington,
do encontro foi na ten- colega de partido, e a vertativa de buscar sanar eadora Flávia (PRTB),
problemas que atingem para tratarem do assunho

De Engenheiro Coel-

to. “procurei o secretário
de saúde, que autorizou
realizar testes bacteriológicos na água e o resultado acusou contaminação”, diz o texto do
parlamentar.
De posse do resultado,
o vereador demonstrou
preocupação,
“como
mesmo antes de ser vereador, atuo com equipamentos de tratamento
de água, sei da seriedade
e os danos na saúde que
tal contaminação pode
vir a causar”, explica no
texto publicado na Rede
Social.
Segundo a postagem

do vereador do Podemos
de Engenheiro Coelho,
“o prefeito da Cidade,
acompanhado de seus
assessores, comprometeu-se em resolver não só
o problema da contaminação, mas também trabalhar na regularização
nos documentos do Condomínio Céu Azul”.
Em tom de fiscalização, Jorge do Banco
finaliza o post com os seguintes dizeres: Estamos
atentos, vamos aguardar
o início das providências
que começarão amanhã
(quarta-feira,10), segundo o executivo”.

Contas da Prefeitura de Jaguariúna têm boa gestão
fiscal, segundo Índice Firjan

De Jaguariúna
Jaguariúna está entre
as cidades que têm boa
gestão fiscal, de acordo
com o IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) divulgado neste mês pela

fiscais oficiais, declarados pelas prefeituras à
Secretaria do Tesouro
Nacional.
Jaguariúna obteve a
nota 0,7 no IFGV, que é
composto por quatro indicadores: autonomia,
gastos com pessoal, investimentos e liquidez.
Nos dois primeiros, a
cidade obteve a nota
máxima (excelência). A
pontuação dada aos municípios varia entre 0 e 1,
sendo que quanto mais
próxima de 1 melhor
a gestão fiscal do município.
A classificação dos
Federação das Indústri- municípios é feita seas do Estado do Rio de gundo esses conceitos:
Janeiro. O levantamento Gestão de Excelência
apresenta uma radiogra- (resultados superiores a
fia completa da situação 0,8 ponto), Boa Gestão
das contas públicas mu- (resultados entre 0,6 e
nicipais em todo o País e 0,8 ponto), Gestão em
é baseado nos resultados Dificuldade (resultados

entre 0,4 e 0,6 ponto) e
Gestão Crítica (resultados inferiores a 0,4 ponto).
“Esses
dados
do
Índice Firjan refletem as
boas práticas de gestão
fiscal adotadas pela Prefeitura de Jaguariúna
nos últimos anos. Desde 2017, temos mantido
alto índice nos indicadores da Firjan, o que
comprova que estamos
no caminho certo, que
é o da responsabilidade
fiscal”, diz a secretária
de Administração e Finanças de Jaguariúna,
Elisanita Aparecida de
Moraes.
O estudo avaliou as
contas de 2020 de 5.239
municípios brasileiros e
aborda os principais desafios para a gestão fiscal
nas prefeituras. No Estado de São Paulo, foram

analisadas as contas de
630 dos 645 municípios.

as contas da Prefeitura
de Jaguariúna é o Tribunal de Contas do Estado
NOTA DADA PELO (TCE) de São Paulo. O
TESOURO
tribunal aprovou as conEm 2020, as contas tas de 2017, 2018 e 2019
da Prefeitura de Jag- da Administração muuariúna também obti- nicipal.
veram o melhor índice
O Município de Jagde avaliação da capaci- uariúna ganhou desdade de pagamento (CA- taque nos últimos anos
PAG) do Tesouro Nacio- pela seriedade, eficiênnal, um dos principais cia e responsabilidade
indicadores financeiros na gestão fiscal, em
do País, responsável pelo função da implantação
diagnóstico da situação de ações planejadas e
financeira de estados e transparentes, que premunicípios. Jaguariúna vinem riscos e corrigem
possui nível de excelên- desvios capazes de afecia no controle de todos tar o equilíbrio das conos quesitos avaliados tas públicas, mediante
pelo índice CAPAG (en- o cumprimento de medividamento, poupança tas de resultados entre
corrente e liquidez).
receitas e despesas e a
obediência a limites e
CONTAS APROVA- condições previstos na
DAS PELO TCE
Lei de Responsabilidade
Outro órgão a validar Fiscal.

Lei Aldir Blanc: Holambra abre inscrições para
seleção de novos projetos culturais
De Holambra

distanciamento social por
causa do coronavírus.
A Prefeitura de HolamAs inscrições podem
bra publicou nesta quar- ser feitas pela internet, em
ta-feira, dia 10 de novem- www.holambra.sp.gov.
bro, no Diário Oficial do br, na aba de Serviços, ou
Município, edital de ab- pessoalmente, na sede do
ertura de inscrições para Departamento Municinovos projetos culturais pal de Turismo e Cultura,
que estejam em busca de localizado na Alameda
custeio por meio da Lei Maurício de Nassau, 444,
Aldir Blanc. A iniciativa no Centro, até o dia 25 de
prevê auxílio financeiro novembro. O atendimento
ao setor cultural, buscan- é de segunda a sexta-feira,
do apoiar profissionais da das 9h às 16h.
área que sofreram com
Entre os requisitos para
impacto das medidas de participar do processo es-

tão atuar no município e
apresentar 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 emer-

gencial em função dos
efeitos econômicos e sociais derivados da pandemia
da Covid-19. Ela foi sancionada em 29 de junho

de 2020 em homenagem
ao letrista e compositor
homônimo, que morreu
em maio desse mesmo
ano.
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Hospital Municipal de Mogi Guaçu promove mais uma etapa
do Mutirão de Catarata
De Mogi Guaçu

ia Municipal de Saúde e
pela superintendência do
A superintendência do HM. A compra das lentes
Hospital Municipal Dr. também consta do proTabajara Ramos agendou cesso licitatório vigente.
para a próxima sexta-feiNessa etapa, 50 para, 12 de novembro, a úl- cientes serão operados.
tima etapa do mutirão de Eles aguardam cirurgia
catarata deste ano. Out- do segundo olho, sendo
ros dois mutirões foram que o primeiro foi feito
realizados em maio e durante o mutirão de
agosto.
agosto. O ano será fechaPor conta da pandemia do com o atendimento de
da Covid-19, as cirurgias 250 pacientes durante os
estão sendo feitas na San- mutirões.
ta Casa, sendo a equipe
“Nós fizemos a concontratada pela Secretar- tratação da equipe e a

compra das lentes para a
realização dos mutirões
nesse ano. Como nosso
centro cirúrgico ainda
está sendo utilizado para
atendimento dos pacientes com Covid-19, os
pacientes estão sendo
atendidos na Santa Casa”,
comentou o superintendente do HM, Wagner
Cezaroni.
Segundo ele, a previsão é de que as cirurgias de catarata voltem a
ser realizadas no Hospital
Municipal no próximo

ano. Assim, apenas as
lentes serão adquiridas,
uma vez que as cirurgias
serão feitas pela própria
equipe do HM.
“Com o retorno das
cirurgias de catarata no
HM nós poderemos ampliar esse atendimento e,
caso seja necessário, teremos condições de até contratar outra equipe para
atendimento da demanda”, explicou ao informar
que existe uma demanda
de cerca de 400 pacientes
para o próximo ano.

Reunião da Undime discute parceria entre Estado e
municípios na Educação
De Mogi Mirim

presentes dirigentes da
cidade anfitriã, Estiva
Na quarta-feira (3), a Gerbi, além de Mogi
Secretaria de Educação Guaçu, Itapira e Conde Mogi Mirim partic- chal, que compõem o
ipou da reunião mensal polo local. Pedreira e
da Undime (União dos Santo Antônio de PosDirigentes Municipais se enviaram reprede Educação do Estado sentantes a convite da
de São Paulo). O encon- Diretoria de Ensino –
tro ocorreu no Centro Região Mogi Mirim.
Educacional “Alberto
Isto porque a pauta
de Souza”, em Estiva do encontro teve como
Gerbi.
foco a apresentação de
Representaram Mogi informações por parte
Mirim a secretária de da dirigente regional de
Educação, Ana Lúcia ensino, Regina Navas
Bueno Peruchi; a ger- Santos. Foram tratados
ente, Célia Ataíde e a assuntos relacionados
supervisora de escola, ao Estado em conjunto
Seomara Pinto Guedes. com os municípios, soTambém
estiveram bretudo em um viés de

parceria entre estas esferas de governo.
Regina infirmou que
a primeira Avaliação de
Fluência Leitora 2021
teve o prazo prorrogado
até o dia 12 de novembro. O exame objetiva
analisar o desempenho
individual na leitura e
compreensão de textos
escritos para diagnosticar eventuais lacunas
no processo de alfabetização durante o período de pandemia.
O calendário de provas do Saresp (Sistema
de Avaliação de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo),
em nível estadual; e do

Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), em nível nacional,
também foi abordado,
com orientações sobre
as aplicações.
O retorno das aulas presenciais, com a
exposição de números e projeções, além
de nortes para que os
municípios executem a
conclusão do atual ano
letivo e o planejamento
para o próximo também
estiveram em debate,
bem como os projetos
de
desenvolvimento
projetados entre Estado
e cidades, como o Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de

São Paulo).
Segundo Regina, na
prática, serão alteradas
as diretrizes da forma
de adesão e formalização da pactuação dos
programas de Regime
de Colaboração promovidos pela Seduc-SP,
com a ideia de substituir o instrumento Convênio pelo modelo de
Termo de Compromisso.“Os trâmites para
formalização de Termos de Compromisso
serão totalmente informatizados, fornecendo
transparência e celeridade ao processo”.
O calendário escolar para 2022, anun-

ciado pelo Estado exatamente no dia 3, foi
outro assunto e serve
de base para os municípios definirem as
suas próprias agendas. As aulas no Estado
ocorrerão entre 2 de fevereiro e 23 de dezembro. O cronograma
ainda prevê recessos
ao final do primeiro e
terceiro bimestres. As
férias serão mantidas
nos meses de julho e
janeiro. Também estão
previstos dois períodos
para recuperação nas
férias entre 4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho.

Parceria entre Segurança Pública e ICA promove a
Oficina Educativa “Papo reto entre família”
De Mogi Mirim

educativa ocorreu no
prédio central do ICA
A violência contra às e também no Espaço
mulheres e os jovens ICA, na Zona Leste.
foi o tema das rodas
A ação social teve
de conversa realiza- por objetivo debater as
das pela Secretaria de questões que causam
Segurança Pública e o conflitos e curiosidades
Projeto ICA em encon- no
desenvolvimento
tros organizados nos dos jovens e no ambidias 27 e 28 de outubro. ente familiar. Na prátiChamada de Papo Reto ca, a proposta foi orienentre Família, a oficina tar às famílias sobre as

diversas formas de violência vivenciadas pelas mulheres, sejam nos
ambientes domésticos
ou não, bem como proceder nos pedidos de
ajuda.
A palestrante das rodas de conversa, a GCM
(Guarda Civil Municipal) Elaine Navarro,
que também é a coordenadora da Patrulha

Maria da Penha e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das
Mulheres, avaliou a oficina como totalmente
necessária para nosso
município. “Nossa cidade carece desse tipo
de trabalho, falar sobre
violência contra a mulher é extremamente
necessário. A educação
começa dentro do am-

biente familiar, se estende para o ambiente
escolar e também para o
terceiro setor, segmento onde o ICA faz um
trabalho deslumbrante
para o desenvolvimento pessoal dos nossos
jovens”, destacou.
Já o Secretário de
Segurança
Pública,
Luiz Carlos Pinto, considera que as rodas de

conversa devem ser
estendidas para outras instituições. “Nosso trabalho é orientar
nossa população, quanto mais gente souber o
que é violência contra a
mulher, conhecer o trabalho da Patrulha Maria da Penha e de todos
os órgãos da Prefeitura,
mais vida serão salvas”,
concluiu.

Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo
para o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido
será considerado desistente, conforme previsto em Edital.

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo
para o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido
será considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)
1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
26º
Willian Felipe Ronelli
17903788
Mogi Mirim, 12 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

54.833.017-7

1- PARA O CARGO DE: CUIDADOR EM SAUDE
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
02º
Sonia Aparecida Fernandes Brandao
17903485

27.080.841-3

2-PARA O CARGO DE: TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
14º

17904784

Adriana de Andrade Graciano

Mogi Mirim, 12 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

26.695.808-4

12 de Novembro de 2021
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alerta de golpe
2021
Para garantir sua diversão de verdade e com segurança
acesse somente o site de vendas oﬁcial do evento.

Fique atento e evite contas falsas.
A venda dos ingressos está sendo feita exclusivamente no site

www.totalacesso.com

totalacesso

A única página oﬁcial do evento é
jaguariunarodeofestival
Ponto de vendas online oﬁcial
Aproxime a câmera do seu celular
e adquira seu ingresso agora.

Denuncie páginas falsas.
Para todas as idades, será obrigatório a apresentação do comprovante completo de vacinação,
ou seja, duas (02) doses de vacina ou dose única, quando aplicável. A não apresentação
do comprovante completo impossibilitará o acesso ao evento.
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Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
________________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas,
autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________
________________
FABIO DE SOUZA SANTOS, solteiro, de nacionalidade brasileira, Pedreiro, natural de Petrolina - PE, residente Estrada Municipal Santo Antonio de Posse Pedreira, S/N, Zona Rural, Santo
Antônio
de Posse - SP, filho de FLAVIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e de MARIA TERESA MORAES DE SOUZA SANTOS;
e HECHILLEN LOUISIANE DA SILVEIRA MOREIRA solteira, de
nacionalidade brasileira, Vendedora, natural de Campinas - SP,
residente Estrada Municipal Santo Antonio de Posse Pedreira,
S/N, Zona Rural, Santo Antônio de Posse - SP, filha de LAÉRCIO
MOREIRA e de Heloisa Helena da Silveira Moreira.
_________________________________________________
________________
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS, divorciado, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, natural de Recife - PE, residente
à Rua Larissa Linares, 474, Córrego Bonito, Santo Antonio de
Posse - SP, filho de EVANILDO ANICETO DPS SANTOS e de
LENY BARBOSA DOS SANTOS; e DATAGNA NASCIMENTO
DUARTE solteira, de nacionalidade brasileira, caseira, natural
de Aracaju - SE, residente à Rua Larissa Linares, 474, Córrego
Bonito, Santo Antonio de Posse - SP, filha de JOSUÉ TEIXEIRA
DUARTE e de NADJA BASTOS DO NASCIMENTO.
_________________________________________________
________________
MATHEUS APARECIDO PAULOSKI, solteiro, de nacionalidade
brasileira, metalúrgico, natural de Moji Mirim - SP, residente Rua
João Rodrigues Gonçalves, 39, Ressaca, Santo Antonio de
Posse - SP, filho de VALDEMIR APARECIDO PAULOSKI e
de ELIANE PINHEIRO; e ESTÉR SILVA MOURA solteira, de
nacionalidade brasileira, autônoma, natural de Jaguariúna - SP,
residente Rua
João Rodrigues Gonçalves, 39, Ressaca, Santo Antonio de Posse - SP, filha de ANTONIO MOURA e de CLAUDIANA PEREIRA
DA SILVA MOURA.
_________________________________________________
________________
VALDECI AUGUSTO DE CAMPOS, divorciado, de nacionalidade brasileira, empresário, natural de Santo Antônio de Posse
- SP, residente à Rua Caetano Loli, 16, Conjunto Habitacional
Prefeito
Augusto Lala, Santo Antonio de Posse - SP, filho de SEBASTIÃO AUGUSTO DE CAMPOS e de JOSEFINA TEODORO
PEREIRA DE CAMPOS; e SIMONE APARECIDA POZZOLINI
solteira, de nacionalidade brasileira, diarista, natural de Santo
Antônio de Posse - SP, residente à Rua José Ciluzzo, 47, Vila
Esperança, Santo Antonio de Posse - SP, filha de JOÃO ROBERTO POZZOLINI e de FATIMA APARECIDA POZZOLINI.
_________________________________________________
________________
MARCÔNIO JOSÉ DOS SANTOS COSTA, divorciado, de
nacionalidade brasileira, Advogado, natural de Belo Horizonte
- MG, residente Rua Cynira Marques Cezar, 416, Jardim São
Judas Tadeu, Santo Antonio de Posse - SP, filho de MANOEL COSTA CARDOSO e de MIRALVA JOSÉ DOS SANTOS
COSTA; e HULDA PEREIRA DOS SANTOS divorciada, de
nacionalidade brasileira, do lar, natural de Belo Horizonte - MG,
residente Rua Cynira Marques Cezar, 416, JOÃO PEREIRA CARVALHO FILHO e de MAILZA JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO.
_________________________________________________
________________
ANDRÉ APARECIDO DE MORAES DE LIMA, solteiro, de nacionalidade brasileira, mecânico autônomo, natural de Serra
Negra - SP, residente Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 683, Casa B,
Centro, Santo
Antonio de Posse - SP, filho de ARLINDO SEBASTIÃO DE
LIMA e de IVONE APARECIDA DE MORAES; e CLAUDENICE
NASCIMENTO BARRETO divorciada, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, natural de Paulínia - SP, residente Rua
Expedicionário Armando de Miranda, 18, Alto de Pinheiros, Paulínia - SP, filha de EDIVALDO ALVES BARRETO e de RUTE
APARECIDA DO NASCIMENTO BARRETO.
_________________________________________________
________________
ROMARIO BUENO PINTO DA SILVA, solteiro, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, natural de Moji Mirim SP, residente Rua Vasco Degrande, 56, Jardim Novo Horizonte,
Santo
Antonio de Posse - SP, filho de SIDNEI PINTO DA SILVA e de
MARIA APARECIDA BUENO; e CLÉSIA BATISTA DOS SANTOS solteira, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de
Milagres - BA,
residente Rua Vasco Degrande, 56, Jardim Novo Horizonte,
Santo Antonio de Posse - SP, filha de RENATO DA SILVA
SANTOS e de MARILENE BATISTA DOS SANTOS.
_________________________________________________
________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico
pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 11 de novembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS DE JAGUARIUNA
– SP, com sede à Rua Abele Ferrari, 226, Jardim Planalto, Jaguariúna, Estado de São Paulo, por sua representante legal, convoca
todos os sócios, quites e em pleno gozo dos seus direitos, para
a Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da venda da Gleba de Terras:
“A” com área de 3.237,96m², situado no Núcleo Nossa Senhora
de Fátima no município de Jaguariúna/SP, que será realizada na
sede do Sindicato supramencionado no dia 19 de novembro de
2021 às 15h. Caso não seja possível a realização da assembleia
no dia e horário acima, a mesma realizar-se-á 10 dias após, no
mesmo horário e da mesma forma. Jaguariúna, 11 de novembro
de 2021 – Maria Nalva Vieira Gama - Presidente.
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MOGI
GUAÇU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 515,48”

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 24 de novembro de 2.021, ás 18:00 hrs (dezoito
horas), em primeira convocação, à Rua Professor Antonio Theodoro Lang, 82, Centro, na cidade de Mogi Guaçu, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação da ata da Assembleia anterior;
b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de
escrutínio secreto, da Proposta Orçamentária para o Exercício de
2.022 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de
associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora após, no mesmo dia
e local, em segunda convocação com qualquer número de associados presentes. Solange Aparecida de Castro Silva – Presidente
do Sincomerciários.
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Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2021

Processo Seletivo nº 01/2018

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 12
de novembro de 2021 à 19 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 12
de novembro de 2021 à 19 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
01º
02º
03º

FUNÇÃO: Farmacêutico 20hs – Holambra
Candidato
Maria Aparecida Loureiro Sposito
Silvia Regina Ansaldi
Daniela Guidotti Capelo

Classificação
61º

Maria Paula Carletti Nobega de Assis
Holambra, 12 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

FUNÇÃO: Técnico em Imobilização Ortopédica 12x36hs – Holambra
Classificação
Candidato
02º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato

Douglas Marcelo Pessoa
Holambra, 12 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 001/2021
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 12
de novembro de 2021 à 18 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
01º
02º
03º

FUNÇÃO: Farmacêutico 20hs – Holambra
Candidato
Maria Aparecida Loureiro Sposito
Silvia Regina Ansaldi
Daniela Guidotti Capelo

FUNÇÃO: Técnico em Imobilização Ortopédica 12x36hs – Holambra
Classificação
Candidato
02º

Douglas Marcelo Pessoa
Holambra, 12 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 12
de novembro de 2021 à 18 de novembro de 2021, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das
14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
61º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Maria Paula Carletti Nobega de Assis
Holambra, 12 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 050/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 050/2021, cujo objeto é a aquisição de (01) equipamento de ultrassonografia para atender a demanda de exames deste município e auxiliar em diagnósticos. Conforme termo de referência- Emenda Parlamentar, repasse Fundo Nacional de Saúde-Ministério da Saúde, tendo como contratada a
empresa: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI,
CNPJ Nº 09.134.634/0001-01 no valor total de Total Fornecedor R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e
cinco mil reais). Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 050/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 050/2021, cujo objeto é a aquisição de (01) equipamento de ultrassonografia para atender
a demanda de exames deste município e auxiliar em diagnósticos. Conforme termo de referênciaEmenda Parlamentar, repasse Fundo Nacional de Saúde-Ministério da Saúde, tendo como contratada
a empresa: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ Nº 09.134.634/0001-01 no valor total de Total Fornecedor R$ 155.000,00 (cento e cinquenta
e cinco mil reais). Artur Nogueira, 28 de outubro de 2021. ANGELA PULZ DELGADO - Secretária
Municipal de Saúde - Autoridade Competente - DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 – Pregão Presencial para a escolha da proposta que apresentar
o Menor Preço global para Contratação de empresa de especializada para aquisição de combustíveis visando o abastecimento dos veículos da frota oficial do SAEAN bem como veículos locados, nos termos do ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA., entrega dos envelopes e documentos
de credenciamento e abertura das Propostas: dia 29 de outubro de 2021 as 10:00 horas no escritório
do SAEAN, Rua Ademar de Barros, 1741, Jd Wada, Artur Nogueira – SP. Informações: e-mail compras@saean.sp.gov.br. Acesse o edital completo no site:
https://transparencia.betha.cloud/#/qB6IT7P95b8mP91Y1aMWPg==
Artur Nogueira/SP, 10 de outubro de 2021.
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE SESSÃO DESERTA – P.E. 051/2021 – 2ª REPUBLICAÇÃO
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi dada como
DESERTA nessa data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto, a Aquisições
de veículos automotores novos zero km, tipo passeio, conforme Termo de Referência anexo I, parte
integrante deste edital. Artur Nogueira, 09 de Novembro de 2021. ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”
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CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

EDITAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXTRATO DO GABARITO OFICIAL, EDITAL DE NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

		
O Vereador JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES, Presidente da Câmara Municipal de
Artur Nogueira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, informa a todos que, nos termos do
artigo 253, §1º, I, II e III, do Regimento Interno desta Casa, fica designada a data de 24 de novembro
de 2021, às 14:00 horas, no Salão Nobre “Vereador Osvaldo Sia”, para a realização de Audiência
Pública para exposição do Projeto de Lei nº 071/2021, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Artur Nogueira para o exercício de 2022”.

O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E A HOMOLOGAÇÃO do Concurso Público Nº 01/2021. Os referidos arquivos, na
íntegra, serão publicados no semanário Eletrônico http://cosmopolis.sp.gov.br/semanario/ e divulgados, na íntegra, na Internet nos endereços eletrônicos www.aplicativaassessoria.net e www.
camaracosmopolis.sp.gov.br, a partir desta data.

Publique-se.

Cosmópolis, 12 de novembro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP

Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 9 de novembro de 2021.

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

VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 59,28”

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 042/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento fracionado de 2.000 unidades de pastilhas Duo Tab 50 T / 50 T (50 % Tricloro-s-triazinatriona e 50% Fluorsilicato de sódio) para utilização no tratamento de água do Município
conforme Anexo I – Termo de Referência, e condições constantes no processo sob nº 034/2021, nos
termos do Edital, e demais peças processuais que compõem o processo mencionado e proposta
apresentada pela Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PRAZO DE VIGENCIA O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a) Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b) Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item pastilha Duo Tab é: R$ 17,75 (Dezessete Reais e Setenta e
Cinco Centavos.
VALOR GLOBAL R$: 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 043/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA
OBJETO: Fornecimento fracionado de 270.000 kg de Cloreto de Polialuminio (PAC) 10% para utilização no tratamento de água do Município conforme Anexo I – Termo de Referência, e condições constantes no processo sob nº 034/2021, nos termos do Edital, e demais peças processuais que compõem
o processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.
PRAZO DE VIGENCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a)
Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b)
Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item Cloreto de Polialumínio(PAC)10% é:
R$ 1,33 (Um Real e Trinta e Tres Reais)
VALOR GLOBAL: R$: 359.100,00 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Cem Reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021.

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 045/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento fracionado de 280 kg de Polímero de Acrilamida Modificado e 18.000 kg
de Flúor (Ácido Fluorsilicico) para utilização no tratamento de água do Município conforme Anexo
I – Termo de Referência, e condições constantes no processo sob nº 034/2021, nos termos do Edital,
e demais peças processuais que compõem o processo mencionado e proposta apresentada pela
Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PRAZO DE VIGENCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a)
Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b)
Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item Polímero de Acrilamida Modificado é:
R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais) / kg, VALOR GLOBAL para o item: R$9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais)
O valor unitário para o item Flúor (Ácido Fluorsilicico) é: R$ 1,64 (Um Real e Sessenta e Quatro
Centavos) / kg, VALOR GLOBAL para o item: R$: 29.520,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos e Vinte
Reais).
VALOR GLOBAL TOTAL do Contrato: R$ 39.320,00 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Vinte Reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021.

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 046/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: CALDAS QUÍMICA E COMERCIO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento fracionado de 50.000 kg de Cal Hidratada para utilização no tratamento
de água do Município conforme Anexo I – Termo de Referência, e condições constantes no processo sob nº 034/2021, nos termos do Edital, e demais peças processuais que compõem o processo
mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a)
Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b)
Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item Cal Hidratada é: R$ 1,10 (Um Real e Dez Centavos) / kg
VALOR GLOBAL: R$: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021.

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 048/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento fracionado de 2.000 de Pastilha Tricloro (ácido tricloro isocianurico)
para utilização no tratamento de água do Município conforme Anexo I – Termo de Referência,
e condições constantes no processo sob nº 034/2021, nos termos do Edital, e demais peças processuais que compõem o processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os quais
integram este instrumento, independente de transcrição.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a)
Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b)
Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item Pastilha Tricloro (ácido tricloro isocianurico) é: R$ 10,49 (Dez
reais e quarenta e nove centavos);
VALOR GLOBAL: R$: R$ 20.980,00 (Vinte mil novecentos e oitenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 044/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: OCC-QUIMICA LTDA
OBJETO: Fornecimento fracionado de 1.059.200 kg de Hipoclorito de Sódio para utilização no tratamento de água e esgoto do Município conforme Anexo I – Termo de Referência, e condições constantes no processo sob nº 034/2021, nos termos do Edital, e demais peças processuais que compõem o
processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.
PRAZO DE VIGENCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a)
Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b)
Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item Hipoclorito de sodio é: R$ 1,09 (Um Real e Nove Centavos)/ kg;
VALOR GLOBAL: R$: 1.154.528,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos e
Vinte e Oito Reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021.

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CONTRATO Nº 047/2021
PROCESSO Nº 034/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: GUARAMEX COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento fracionado de 8.000 kg de Carvão para utilização no tratamento de
água do Município conforme Anexo I – Termo de Referência, e condições constantes no processo
sob nº 034/2021, nos termos do Edital, e demais peças processuais que compõem o processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada, os quais integram este instrumento, independente
de transcrição.
PRAZO DE VIGENCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término dar-se-á o
que ocorrer primeiro:
a)
Quando o consumo dos produtos atingir a quantidade determinada neste contrato, disposto na
Cláusula Primeira (Anexo I Termo de Referência).
b)
Prazo 12 meses.
VALOR: O valor unitário para o item Carvão é: R$ 10,24 (Dez reais e vinte e quatro centavos) /kg;
VALOR GLOBAL: R$: 81.920,00 (Oitenta e um mil novecentos e vinte mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021.

Extrato de Contrato
Contrato – 034/2021
Processo – 025/2021
Convite – 005/2021
Contratante SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Contratado ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade e comunicação visual; criação de artes gráficas, assessoria de imprensa, desenvolvimento e manutenção do
site oficial, administração dos perfis SAEAN nas redes sociais, placas de identificação, adesivagem
de veículos e espaços prediais, impressos e demais serviços correlatos.
VALOR GLOBAL de R$ 78.870,00 (setenta e oito mil oitocentos e setenta reais) sendo este o
pagamento anual.
Data Assinatura: 14 de setembro de 2021.

Extrato de Contrato
Contrato – 033/2021
Processo – 027/2021
Convite – 006/2021
Contratante SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Contratado CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Objeto: Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de coleta, transporte
com monitoramento eletrônico de frotas e destinação final ambientalmente adequada de lodo das
ETES (3 Barras e Stocco) e das ETAs, atendendo as exigências dos órgãos regulatórios, bem como
a legislação vigente.
VALOR GLOBAL de R$ 163.982,64 (Cento e Sessenta e Três Mil Novecentos e Oitenta e Dois
Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
Data Assinatura: 13 de setembro de 2021.
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Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Votação da Ata 25ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 03 de novembro de 2021.
Aprovada por unanimidade.
04 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 071/2021, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Artur Nogueira para o exercício de 2022 e dá outras providências”;
•
Projeto de Lei nº 072/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio, que “Dispõe sobre a
informação de existência de dívida ativa do contribuinte na guia anual do IPTU”.
Encaminhados às comissões competentes.
05 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 038/2021, de autoria do vereador José Pedro de Jesus Paes.
Aprovada por unanimidade.
06 – Leitura e votação de Requerimentos:
•
Nº 015/2021, de autoria dos vereadores Reinaldo Amélio Tagliari, Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 016/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub.
Aprovados por unanimidade.
07 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 689 e 690/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 691/2021, de autoria do Vereador Irineide Barbosa Aragão.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto de
Lei nº 068/2021. Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 068/2021, de autoria do Executivo, que “Acrescenta Inciso VI
no Art. 4º da Lei nº 3.487, de 16 de dezembro de 2020”.
Aprovado por unanimidade.
03 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 015/2021, de autoria do Executivo, que “Institui denominação própria, competências e atribuições dos cargos de provimento efetivo
e em comissão do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 016/2021.
- Emenda Modificativa a Aditiva nº 001, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio, Dailton Silva
Barbosa e Marcelo de Oliveira Ribeiro.
Aprovada por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 016/2021, de autoria do Executivo, que “Dá
nova redação ao Artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 356, de 12 de abril de 2004, que dispõe
sobre a alienação por doação de área de terreno de propriedade do município à empresa Mecânica
EDI Ltda – ME”;
Aprovado por unanimidade.
05 - Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 017/2021.
- Emenda Modificativa a Aditiva nº 001, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio, Dailton Silva
Barbosa e Marcelo de Oliveira Ribeiro.
Aprovada por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 017/2021, de autoria do Executivo, que “Dá
nova redação ao Artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 489, de 13 de setembro de 2010, que
dispõe sobre a alienação por doação de área de terreno de propriedade do município à empresa
Torcida Baby do Brasil Ltda.”;
Aprovado por unanimidade.
06 - Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 018/2021.
- Emenda Modificativa a Aditiva nº 001, de autoria dos Vereadores Adalberto Di Lábio, Dailton Silva
Barbosa e Marcelo de Oliveira Ribeiro.
Aprovado por unanimidade.
- Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 018/2021, de autoria do Executivo, que “Dá
nova redação ao Artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 335, de 27 de novembro de 2003, que
dispõe sobre a alienação por doação de área de terreno de propriedade do município à empresa Fatri
Importação e Exportação, Comércio de Moldes e Componentes para Injeção de Plásticos Ltda.”;
Aprovado por unanimidade.
07 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 067/2021, de autoria do Vereador Marcelo de
Oliveira Ribeiro, que “Altera a Lei Municipal nº 3.191/2014 e dá outras providências”;
Aprovado por unanimidade.
08 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 069/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a proibição de queimadas no município de Artur Nogueira e estabelece penalidades e dá outras
providências”;
Pedido de adiamento por 1(uma) sessão ordinária, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa.
Pedido aprovado por unanimidade.
09 - Leitura e Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 070/2021, de autoria dos Vereadores Irineide
Barbosa Aragão, Anderson Henrique Teles dos Reis, Luiz Fernando Dias e Reinaldo Amélio Tagliari,
que “Institui o Dia Municipal em homenagem e gratidão aos profissionais da saúde que atuaram na
linha de frente contra a COVID-19 e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 9 de novembro de 2021.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
(Zé Pedro Paes)
Presidente da Câmara Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 244,53”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 069/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 069/2021, cujo objeto é o registro de preços para locações de cabines sanitárias (masculino/feminino) modelo Standard e PNE, conforme Anexo I do edital, tendo como detentora da Ata a empresa:
EFICAZ LOCADORA LTDA EPP, CNPJ Nº 07.311.835/0001-01, pelo valor global de R$ 497.400,00
(quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais). Artur Nogueira, 09 de novembro de 2021.
JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 069/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 069/2021, cujo objeto é o registro de preços para locações de cabines sanitárias (masculino/feminino) modelo Standard e PNE, conforme Anexo I do edital, tendo como detentora da Ata a
empresa: EFICAZ LOCADORA LTDA EPP, CNPJ Nº 07.311.835/0001-01, pelo valor global de R$
497.400,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais). Artur Nogueira, 09 de novembro
de 2021. Autoridades Competentes - DECRETO Nº 128/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 003/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua: Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 06 de Março de 2020, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Imposto
de Renda / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato
convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não
assumir o cargo para o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
1- PARA O CARGO DE: MOTORISTA SAMU
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
07º
Dermerson R da S Brischiliari
19200005

48.328.253-4

Mogi Mirim, 12 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 082/2021
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 PRODUTOS CÁRNEOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR E CARDÁPIO HOSPITALAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. Data da Realização
26/11/2021 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, 11 de novembro de 2021.
DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O AVISO E O EDITAL PREVALECE O EDITAL.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL
DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2019
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr Jose Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CANCELA a convocação publicada em 05 de novembro de 2021 do(s) candidato(s) abaixo
relacionado(s).
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) NA PUBLICAÇÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021
1- PARA O CARGO DE: CONTADOR TEMPORARIO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
05º
17902197
Vitoria Guerra Bernardi
55.155.257-8
FICA ASSIM DESCONSIDERADA A CONVOCAÇÃO, PUBLICADA EM 05 DE NOVEMBRO DE
2021, DOS APROVADOS PARA O CARGO DE CONTADOR TEMPORARIO, VOLTANDO A
MESMA PARA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO.
Mogi Mirim, 12 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

Rua: Dr. José Alves, nº 403 – Centro – Mogi Mirim / SP
CNPJ. 08.996.378/0001-07

