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Projeto ‘Trilhas da Mogiana’ terá ciclovia em trecho
de antigo leito ferroviário entre Jaguariúna e Pedreira
O projeto Trilhas da Mogiana, uma parceria entre as
prefeituras de Jaguariúna
e Pedreira, pretende estimular o turismo na região
do Circuito das Águas com
a ocupação do antigo leito
ferroviário em trecho que
liga as duas cidades.
A proposta é construir
uma ciclovia sobre o leito férreo desativado que margeia
o Rio Jaguari, entre os dois
municípios, numa extensão
de 11 km, sendo 5 km em
Jaguariúna e o restante em
Pedreira.
Segundo o secretário de
Mobilidade Urbana de Jaguariúna, Josino Silva, que
coordena o projeto na cidade
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Três municípios são incluídos no
Programa Água é Vida; Santo Antônio
de Posse é um deles
O deputado Edmir Chedid (DEM) garantiu nesta
quarta-feira (17) a inclusão
de Águas de Lindoia, Brotas
e Santo Antônio de Posse
no Programa Água é Vida,
desenvolvido pelo governo
estadual. A iniciativa tem
por finalidade reforçar a segurança hídrica, conforme
reivindicação do parlamentar
ao governador João Doria e
ao vice-governador Rodrigo
Garcia – ambos do PSDB. A

partir de dezembro, os três
municípios receberão recursos para implantar projetos
de preservação de mananciais
de abastecimento e serviços
de saneamento. A iniciativa
vai garantir benefícios para
mais de 100 mil habitantes
– 67,4 mil somente dos municípios contemplados com
a atuação parlamentar. “O
investimento no meio ambiente é fundamental aos
municípios”, disse.

Toninho
Nova etapa
Bellini
nas obras de
ampliação conquista R$
1 milhão para
da ETA
implantação
em Mogi
de serviço de
Mirim
hemodiálise

Edmir Chedid explicou
que o investimento do governo estadual será de R$ 400
milhões em ações que incluem a perfuração de poços
e a revitalização de rios. O
Programa, coordenado pela
Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente, está dividido em quatro eixos: “Águas
Subterrâneas”, “Rios Vivos”,
“Barramentos” e “Cooperação com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento”.
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Governo de
SP anuncia
liberação
de terceira
dose para
maiores de
18 anos

Mais uma etapa das obras
de ampliação da Estação de
Tratamento de Água (ETA) foi
iniciada. O local onde ficarão
os reservatórios de contenção
de cloreto férrico e de cal líquido, ambos usados no processo
de tratamento de água, já
começou a ser preparado. A
primeira etapa desta parte da
obra consistiu na demolição
e destinação final adequada
da contenção existente para a
implantação da nova estrutura. A demarcação com estacas
e regularização do terreno já
foram feitas.
O próximo passo é a conclusão da fundação com perfuração e injeção de concreto
e armadura e montagem do
bloco de coroamento

O Prefeito Toninho Bellini
esteve na Alesp (Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo) na tarde de quinta-feira,
11, e conquistou R$ 1 milhão
que será destinado para a implantação do serviço de hemodiálise em Itapira. O recurso é
do Deputado Estadual Altair
Moraes (Republicanos). Atualmente, cerca de 50 itapirenses
fazem tratamento de hemodiálise e, para isso, precisam se
deslocar para serviços fora do
município. A implantação do
serviço em Itapira tem como
principal objetivo acabar com
esse desgaste causado aos pacientes.

O governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(17), a liberação da terceira
dose do plano de imunização da Covid-19 para todas
as pessoas maiores de 18
anos após cinco meses da
segunda dose. Para esta
etapa, os profissionais da
Educação não necessitam
mais do cadastro com QR
Code, pois estão no mesmo
calendário de vacinação que
os demais. O reforço, até o
momento, só estava liberado seis meses depois da
segunda dose para maiores
de 60 anos, profissionais da
saúde e imunossuprimidos
(pessoas com problemas no
sistema imunológico).
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em Itapira

Mogi Guaçu
inicia reuniões
prévias da 8ª
Conferência
Municipal de
Saúde

Adolescentes
acusados de
vandalismo
são detidos em
Artur Nogueira

A Secretaria Municipal
de Saúde deu início às reuniões preparatórias da 8ª
Conferência Municipal de
Saúde, que discutirá, com a
participação da população e
dos profissionais da área, os
rumos do Sistema Único de
Saúde (SUS) no município
para os próximos anos.

A Polícia Municipal de Artur Nogueira deteve dois adolescentes acusados de vandalizar a Praça Ceus, localizada
no Parque dos Trabalhadores.
Eles foram levados para a
delegacia e liberados para os
responsáveis. De acordo com
informações, a Romu tomou
conhecimento, via o secretário se segurança, Dr. Daher e
comandante Fantini
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Dia da Consciência Negra
terá filme, música e debate no
Teatro de Jaguariúna

A importância do Dia da
Consciência Negra, 20 de novembro, será lembrada pela
Prefeitura de Jaguariúna, em
um evento realizado por meio
da Secretaria de Turismo e
Cultura, no Teatro Municipal
Dona Zenaide. A partir das
17h haverá muita música,
bate-papo a respeito do tema

e a exibição de um filme. O
evento totalmente gratuito
começará com a apresentação
do grupo musical “Maracatu”.
Em seguida será exibido o
filme “Marighella”, do ator e
diretor Wagner Moura. Depois o público poderá conferir
uma roda de conversa com
especialistas no assunto.
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Amparo realiza eventos
culturais e esportivos em
comemoração ao Dia da
Consciência Negra
Página 5.
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ARTIGOS

Adolescentes acusados de
Eu sou negra!! Um mês de vandalismo são detidos
em Artur Nogueira
consciência para plantar a

semente da transformação
*Por Sofia Rodrigues do Nascimento

É cada vez mais notória a importância da
cultura negra na formação da sociedade brasileira. Por mais que se
tente negar, ou esconder essa condição natural, mais forte ela se faz
presente. O Brasil foi
construído pelo suor e
dor dos negros. No mês
da Consciência Negra,
o mínimo que se espera
é a valorização da pessoa negra e o reconhecimento da sua importante contribuição para
nossa sociedade. Um
reconhecimento que deveria estar presente no
dia a dia dos brasileiros,
sem precisar criar uma
data especial
Infelizmente, negros
e negras ainda sofrem
com a pouca representatividade, o racismo e
o preconceito, muitas
vezes velado e disfarçado de opinião ou brincadeira. A cada dia temos
exemplos do racismo
estrutural no país, e
mostra que temos muito
a lutar para que o Brasil
alcance um nível digno
de igualdade racial e social.
Antes de tudo, quero dizer que sou negra,
com muito orgulho, e
me solidarizo com a vereadora negra Paolla
Miguel, vítima recente
de racismo durante sessão na Câmara Municipal de Campinas. Paolla
foi xingada de “preta
lixo” em pleno mês que
celebra a Consciência
Negra, mostrando que

o racismo continua forte e presente no Brasil.
Neste contexto, é importante lembrar que
Campinas foi a última
cidade do país a abolir a
escravidão.
A pessoa que cometeu
essa violência integrava
um grupo que foi à Câmara protestar contra a
vacina anti-Covid-19. O
repertório do grupo incluía também palavras
de ordem como “vacina
mata”.
É inadmissível que
esse tipo de comportamento ainda exista. No
entanto, é compreensível que essas agressões
aflorem na gestão do
atual governo federal,
que desrespeita índios,
gays, negros ou qualquer um que contrarie
sua ideologia e conservadorismo.
O exemplo mais evidente foi colocar Sérgio
Camargo como presidente da Fundação Palmares, até então, uma
instituição símbolo do
movimento negro. Camargo é negro, mas
defende o fim do movimento negro e já declarou que a escravidão fez
bem para os negros.
Vivemos um tempo
de exaltação ao ódio, racismo e intolerância.
Dói na pele ver as
tentativas de destruírem nossas conquistas
com tanta ênfase como
vem ocorrendo nos últimos dois anos. Por isso,
é importante aproveitar
o mês da Consciência

Negra para refletir, reconhecer e valorizar a
luta dos negros, da cultura negra e suas contribuições na constituição
de nossa sociedade.
O dia 20 de novembro, escolhido em 1978
para marcar o Dia da
Consciência
Negra,
além de homenagear
as culturas e lutas dos
povos negros, reforça a
importância de a sociedade refletir e agir para
combater o racismo estrutural no país.
Graças ao esforço
do movimento negro,
a data vem sendo cada
vez mais lembrada pela
sociedade
brasileira.
Eventos e debates são
realizados Brasil afora a
fim de combater o racismo e promover a igualdade racial. O Sinsaúde,
que tem entre os trabalhadores associados
uma grande parcela de
negros, principalmente
mulheres, promove sistematicamente a igualdade social e racial.
Todos temos a mesma cor. E assim devemos ver.
Obviamente, não é
em um mês que se retira preconceitos tão
profundamente enraizados na cultura brasileira, mas é o ponto de
partida para plantar a
semente da transformação. Resistimos à escravidão e com certeza
vamos resistir e triunfar
com nossa cor, com nossa pele, em nossa busca
implacável pela igualdade social e racial.
Eu sou negra.

*Por José Renato Nalini
feminicídio,
latrocínio,
lesão corporal seguida de
morte – e mortes decorrentes de episódios violentos nos quais houve perda
de controle, mas não a intenção de matar.
Foram 35.616 assassinatos de criança entre
2016 e 2020. Média de
7,1 mil mortes violentas
por ano e cerca de 20 por
dia. A maioria das vítimas
era adolescente, 31 mil na
faixa dos 15 aos 19 anos.
Mas foram 1.449 homicídios de crianças abaixo de
9 anos. Número que, infelizmente, vem crescendo. Foram 300 crianças
no ano passado. O terrível é que o assassinato de
crianças até quatro anos
aumentou 89% nesse período. Está evidente que
a propagação do uso da
arma de fogo é uma parte
importante desse nefasto
índice.
No mesmo período,
foram contabilizados 179
mil estupros. Ainda existe a certeza de que esses
dados são subestimados.

Jovem sofre queda é
detido e tem a moto
apreendida

*Sofia Rodrigues do
Nascimento é presidente do Sinsaúde, Sindicato que representa 80
mil trabalhadores em
estabelecimentos
de
saúde de 172 cidades do
interior de São Paulo

Pátria assassina
É muito triste saber
que o Brasil tem sete mil
assassinatos de crianças
e adolescentes por ano.
Quarenta e cinco mil são
vítimas de abuso sexual.
Como é sabido, as vítimas
são majoritariamente negras.
Quem apurou foi o Panorama da Violência Letal
e Sexual contra crianças
e adolescentes no Brasil,
patrocinado pela Unicef,
o setor das Nações Unidas
para a infância. Participou
também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Há de tudo nessa trágica estatística: crianças que
sofrem violência doméstica, em geral atacadas por
pais ou padrastos. De igual
forma, o abuso sexual está
ligado a pessoas próximas.
Já os adolescentes morrem mais na rua. Quando
deveriam estar na escola,
já que a educação é direito
de todos e dever do Estado
e da família, em colaboração com a sociedade.
Há mortes violentas
intencionais – homicídio,

Dr. Daher e comandante
Fantini, de que indivíduos haviam quebrado
portas e vidros do Centro de Artes e Esportes
Unificados, conhecido
como Praça Ceus, no
Parque dos Trabalhadores.
Com imagens do Monitoramento da GCM, os
indivíduos foram identificados e as equipes
passaram a fazer patrulhamento para tentar
localizá-los.
Próximo ao local, a
equipe avistou dois adolescentes com as mesmas características dos
suspeitos do vandalismo. Questionados, eles
confessaram o crime e
disseram que mais três
amigos participaram da
ação. As equipes foram
até a casa de um deles
que também confessou
participação. Os outros
dois não foram enconlhadores.
Eles
foram
De Artur Nogueira
levados para a delegacia trados.
Os três adolescentes
A Polícia Municipal e liberados para os resforam
levados para a
ponsáveis.
de Artur Nogueira dedelegacia,
onde foram
De
acordo
com
inforteve dois adolescentes
ouvidos
e
liberados
para
mações,
a
Romu
tomou
acusados de vandalizar
os
responsáveis.
A
praça
conhecimento,
via
o
sea Praça Ceus, localizada
no Parque dos Traba- cretário se segurança, passou por perícia.

Na realidade, podem ser
muito superiores: tanto o
número de mortes, como
de estupros.
É flagrante a prática
da violência no Brasil que
já tem vinte milhões passando fome, vinte e cinco
milhões na certeza de que
passarão fome dentro em
breve, quinze milhões de
desempregados, quantos
milhões de desalentados?
O receituário é de conhecimento de todos. Mas
a política partidária prefere cuidar de reformas
eleiçoeiras, que garantam
a permanência nos cargos eletivos e de aumentar
Fundos Eleitoral e Partidário.
Em lugar desses Fundos, a pesquisa mostra
que estamos é no fundo
do poço!
*José Renato Nalini
é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pósgraduação da UNINOVE
e Presidente da ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

De Engenheiro Coe- a GCM, ao notar a equilho
pe da Guarda, agiu de
forma contraditória.
Um menor de idaA GCM informou ainde foi detido na noite da que o jovem de 17
de sexta feira (12), pela anos, tentou fugir, mas
Guarda Civil Municipal acabou caindo do veícu– GCM, de Engenheiro lo. Ao ser revistado pelos
Coelho. De acordo com guardas, foi constatado
informações, a viatura que o jovem não portava
realizava o patrulha- os devidos documentos,
mento na cidade, quan- ou seja, o rapaz trafegado notaram um rapaz de va com a motocicleta de
pilotando uma motoci- forma ilegal.
cleta. O rapaz, segundo
Para deixar a situação
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ainda mais complica, a
Secretaria de Segurança Pública, disse que a
moto estava sem placa
e com a numeração do
chassi ilegível.
Foi lavrado o Boletim
de Ocorrência – B.O, a
moto a empreendida e o
rapaz liberado.
O rapaz sofreu a queda na esquina da Rua
Cavalheiro Francisquetti e Silvano Oliveira em
Engenheiro Coelho -SP.

Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim
Alves Barbosa, nº 65 – Centro
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Parlamentar inclui três municípios no Programa
Água é Vida; um deles é Santo Antônio de Posse
Da Redação
O deputado Edmir
Chedid (DEM) garantiu
nesta quarta-feira (17)
a inclusão de Águas de
Lindoia, Brotas e Santo
Antônio de Posse no Programa Água é Vida, desenvolvido pelo governo
estadual. A iniciativa tem
por finalidade reforçar a
segurança hídrica, conforme reivindicação do
parlamentar ao governador João Doria e ao vicegovernador Rodrigo Gar-

cia – ambos do PSDB.
A partir de dezembro, os três municípios
receberão recursos para
implantar projetos de
preservação de mananciais de abastecimento e
serviços de saneamento.
A iniciativa vai garantir
benefícios para mais de
100 mil habitantes – 67,4
mil somente dos municípios contemplados com
a atuação parlamentar.
“O investimento no meio
ambiente é fundamental
aos municípios”, disse.

Edmir Chedid explicou que o investimento
do governo estadual será
de R$ 400 milhões em
ações que incluem a perfuração de poços e a revitalização de rios. O Programa, coordenado pela
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente,
está dividido em quatro
eixos: “Águas Subterrâneas”, “Rios Vivos”,
“Barramentos” e “Cooperação com a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento”.

Os municípios incluídos pelo parlamentar no
Programa Água é Vida
estão divididos em três
bacias hidrográficas: a
do Mogi-Guaçu (CBHMogi), com Águas de
Lindoia; do Tietê-Jacaré
(BTJ), com Brotas; e a
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), com Santo Antônio
de Posse. “Temos que
proteger o meio ambiente; proteger nossa população”, finalizou Edmir
Chedid.

Governo de SP anuncia liberação de terceira
dose para maiores de 18 anos
Da Redação
O governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (17), a liberação da terceira dose
do plano de imunização
da Covid-19 para todas
as pessoas maiores de
18 anos após cinco meses da segunda dose.
Para esta etapa, os
profissionais da Educação não necessitam mais
do cadastro com QR
Code, pois estão no mesmo calendário de vacinação que os demais.
O reforço, até o momento, só estava liberado seis meses depois
da segunda dose para

maiores de 60 anos,
profissionais da saúde e
imunossuprimidos (pessoas com problemas no
sistema imunológico).
“Com essa mudança,
710 mil pessoas em todo
estado poderão tomar a
dose adicional contra a
Covid-19”, afirmou João
Doria. “A melhoria dos
índices da pandemia é
fruto daquilo que nós
sempre defendemos: a
vacinação. São Paulo já
vacinou 92% da população adulta e 73% da
população total, índices
superiores a países como
Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e a qualquer
estado da América do
Norte”, completou.

Agora todos podem
tomar o reforço cinco
meses após a segunda
dose. Isso quer dizer
que, se a segunda dose
foi feita em setembro
de 2021, por exemplo, a
terceira ocorrerá em janeiro de 2022.
“Já estamos em uma
nova fase da vacinação
no estado de São Paulo,
onde a grande maioria já
está vacinada, isso tudo
graças aos esforços coletivos de toda sociedade guiada pelo Governo
do Estado. Assim nesta
dose de reforço não há
mais a necessidade da
prioridade para os profissionais da Educação,
uma vez que a terceira

dose pode ser aplicada em todos os maiores
de 18 anos”, explica o
Secretário Estadual da
Educação Rossieli Soares.
Até o momento, 97%
dos profissionais da
educação estão com o
esquema vacinal completo.
Linha do tempo
Desde o início da
pandemia, o Governo de
SP e a Seduc-SP vêm se
empenhando para promover o avanço na retomada das atividades
presenciais nas escolas
de forma segura e assertiva.
Em 8 de setembro de

2020, foi feita a abertura das escolas para
atividades presenciais
e no dia 3 de novembro
foram autorizadas aulas
regulares para Ensino
Médio (EM) e Educação
para Jovens e Adultos
(EJA).
Em janeiro de 2021, a
recuperação aconteceu
de forma presencial e facultativa e em 8 de fevereiro aconteceu a abertura das escolas para o
ano letivo de 2021.
Em março, durante a
fase emergencial do Plano SP, as escolas abriram só para os estudantes mais vulneráveis, de
acordo com o CadÚnico.
No mês seguinte, em 14

de abril, já na fase vermelha do Plano SP, a
presença permitida era
de até 35% dos alunos.
Em julho também houve
recuperação presencial.
No último dia 2 de
agosto foi dado início
ao segundo semestre
letivo presencial. Já em
outubro foi anunciado
o retorno total dos estudantes, com presença obrigatória em sala
de aula, que antecedeu
o último avanço nessa
escalada para a retomada das atividades presenciais na educação:
o retorno, sem revezamento, de todos os estudantes, que aconteceu
oficialmente no dia 18.

Tomam posse sete novos delegados representantes
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo no interior
Da Redação
Nesta quinta-feira, 18
de novembro, acontece a cerimônia de posse
virtual dos novos delegados representantes do
Conselho Regional de
Contabilidade do Estado
de São Paulo (CRCSP).
Eles representarão o
CRCSP nas cidades de
Amparo, Campinas, Or-

lândia, Pindamonhangaba, Santa Cruz do Rio
Pardo, Serra Negra e Sorocaba.
A figura do delegado
representante foi instituída pela Resolução
CRCSP n.º 1.271/2020,
atendendo a critérios estabelecidos pela Resolução CFC n.º 1.557/2018.
A função é honorífica,
visando à representação

institucional do CRCSP
e contato com os profissionais da contabilidade de cada região. O
mandato do delegado
representante é de quatro anos, podendo ser
reconduzido por igual
período, a critério do
Conselho Diretor e homologação do plenário
do CRCSP. As representações do CRCSP foram

definidas em cidades
cuja região geográfica
imediata possua, no mínimo, 30 mil habitantes
e 50 profissionais e/ou
organizações contábeis
registrados.
Estão sendo empossados como delegados
representantes, os profissionais (por cidade):
Lucino Marcos de Siqueira (Amparo), Cláu-

dia Letícia de Andrade
Di Fonzo (Campinas),
José Sérgio Vanzolin
(Orlândia), Erika Patrícia Alves de Souza (Pindamonhangaba), José
Luiz Amado (Santa Cruz
do Rio Pardo), Ricardo
Sartorelli (Serra Negra)
e Vancrei de Azevedo
(Sorocaba).
“Esse momento é
considerado muito espe-

cial por todos nós, pois a
posse dos delegados representa a presença dos
profissionais de cada
cidade e sua respectiva
região, o que consideramos de extrema relevância para o Conselho”,
afirma o presidente do
Conselho Regional de
Contabilidade do Estado
de São Paulo (CRCSP),
José Donizete Valentina.

Com atendimento personalizado e mais próximo,
cooperativismo de crédito bate recorde em gestão de
investimentos
Da Redação
Considerado um modelo de negócio sustentável e colaborativo, o
cooperativismo de crédito tem registrado crescimento superior ao restante do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), de acordo com o Panorama do
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).
Com números positivos,
o setor tem conquistado
a preferência de cada vez
mais brasileiros na escolha por diferentes serviços financeiros, como os
investimentos. O Sicredi,
primeira instituição financeira cooperativa do
Brasil, tem se destacado nas classificações das
agências como Fitch Ratings (AA), Moody’s (Aa1)
e Standard and Poor’s
(AAA). Apenas a Asset do
Sicredi é responsável pela

gestão de uma carteira
que ultrapassa os R$ 56
bilhões.
De acordo com a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ,
Adriana Zandoná França,
a instituição tem percebido um maior interesse
dos associados por diferentes modalidades de
investimentos, o que requer atenção para a escolha mais adequada a cada
perfil. “O tema está deixando de ser um tabu ou
algo restrito a pequenos
grupos. Esse movimento
é positivo, mas é necessário buscar orientações
e informações confiáveis.
Nossas cooperativas oferecem consultoria personalizada com as melhores
opções, tanto para um associado mais conservador
que procura segurança
quanto para os mais arro-

jados que aceitam maior
risco em suas carteiras
em busca de uma rentabilidade maior no longo
prazo”, explicou.
A especialista em finanças destaca ainda que
a consultoria especializada ajuda a evitar ilusões,
além de levar em conta
tendências econômicas e
do mercado. “A constante
elevação da taxa básica de
juros pelo Banco Central
do Brasil, por exemplo,
tem deixado mais atrativos alguns investimentos
em renda fixa que acompanham o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Mas é sempre
importante avaliar a finalidade dos investimentos, o nível de risco que o
investidor está disposto a
correr e claro, o prazo do
investimento para definir
a melhor estratégia”, analisou Adriana.

RETORNO PARA O
INVESTIDOR E PARA A
COMUNIDADE
Nos últimos anos, o
Sicredi tem se destacado
nas principais agências
de classificação de risco,
além de estar no Top 5 do
Banco Central na previsibilidade de indicadores
econômicos. Essa assertividade, de acordo com
a Adriana, é outra grande
vantagem de se associar e
investir em uma instituição financeira cooperativa como o Sicredi, pois,
além de amplo portfólio
e orientação financeira
de qualidade, o associado tem a segurança de
contar com uma equipe
com ampla experiência
na gestão da sua carteira
“Com mais de 50 fundos
e carteiras geridas, nossa
Asset é a 8ª maior gestora de Renda Fixa, a 16ª

maior gestora do Brasil e
possui o selo “forte” em
qualidade de gestão de
investimentos, atribuído
pela Fitch Ratings”. Além
disso, segundo a especialista, ao fazer parte do
quadro social, ele pode
participar dos resultados
da cooperativa, gerados
no final de cada ano. “Somado a isso está o fato de
o cooperativismo promover o desenvolvimento
das comunidades onde
atua, uma vez que os recursos depositados são
reinvestidos na região,
fomentando a economia
local e gerando um ciclo
virtuoso que beneficia o
investidor e a comunidade onde ele está inserido”,
finalizou Adriana.

com o crescimento dos
seus associados e com o
desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi
valoriza a participação
dos mais de 5 milhões
de associados, os quais
exercem papel de donos
do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está
em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais
de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros
(www.sicredi.com.br)
*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
SOBRE O SICREDI
Rio Grande do Norte, Rio
O Sicredi é uma ins- Grande do Sul, Rondônia,
tituição financeira coo- Santa Catarina, São Pauperativa comprometida lo, Sergipe e Tocantins.
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Dia da Consciência Negra terá filme, música e
debate no Teatro de Jaguariúna
De Jaguariúna

a apresentação do grupo musical “Maracatu”.
A importância do Dia Em seguida será exibida Consciência Negra, 20 do o filme “Marighella”,
de novembro, será lem- do ator e diretor Wagner
brada pela Prefeitura de Moura.
Jaguariúna, em um evenDepois o público
to realizado por meio da poderá conferir uma roda
Secretaria de Turismo e de conversa com o profesCultura, no Teatro Mu- sor e historiador, Felipe
nicipal Dona Zenaide. Mello, o advogado e repA partir das 17h haverá resentante do núcleo de
muita música, bate-papo pesquisa e estudos intraa respeito do tema e a ex- disciplinares da Uniedibição de um filme.
uk, José Jorge Tannus
O evento totalmente Neto, o jornalista, Aluísio
gratuito começará com Santana e a estudante de

direito e pesquisadora
em racismo estrutural
no Brasil, Karine Marriel
Farias da Silva.
O bate-papo será mediado pelo geógrafo, mestre em linguagens, mídia
e arte, Luis Felipe Valle.
Fechando a celebração
do Dia da Consciência
Negra, o grupo Dinamite
Crew fará um show que
promete agitar o público.
Para conferir basta retirar
o ingresso na bilheteria
do teatro uma hora antes
da sessão.

Comemoração do Dia da Consciência Negra em
Amparo
De Amparo

co Esporte Clube, pela
manhã e praça Pádua
A Prefeitura de Ampa- Salles, na tarde e começo
ro tem programação da noite.
para o Dia da ConsciênO Dia da Consciência
cia Negra. As atividades Negra, celebrado em 20
movimentam o Esporte de novembro, foi instie a Cultura da cidade, tuído oficialmente pela
no Campo do Rio Bran- Lei nº 12.519, de 10 de

novembro de 2011.

8 horas
Estrela x Barueri
Futebol Sub-11
Confira os horários
Projeto Caju x Três
Programação do Dia
das atividades:
Pontes
da Consciência Negra –
Programação do Dia
9 horas
Cultura
da Consciência Negra –
Futebol 40+
Praça Pádua Salles
Esportes
Amparo x Serra Negra
Às 15 horas
Local – Campo do Rio
10 horas
Apresentação FanfarBranco
Futebol 55+
ra Independente Anjos

da Alegria
Às 16 horas
Apresentação Grupo
de Capoeira Raça e Fundamento (Mestre André
– Contramestre Grande)
Ás 17 horas
Apresentação Musical
– Grupo Time de Casa

GUSTTAVO
LIMA
ZÉ VAQUEIRO
FELIPE
ARAÚJO
ZÉ NETO
& CRISTIANO
OS BARÕES
DA PISADINHA
DENNIS
JORGE
& MATEUS

O
SOM
DA 26 NOV A 4 DEZ 2021
VOLTA

JOÃO
GOMES
JETLAG
HENRIQUE
& JULIANO
GUSTAVO
MIOTO
PEDRO
SAMPAIO

INGRESSOS
PARCEIROS OFICIAIS:

APOIO:

REALIZAÇÃO:
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Projeto ‘Trilhas da Mogiana’ terá ciclovia em
trecho de antigo leito ferroviário entre Jaguariúna e
Pedreira

O projeto Trilhas da
Mogiana, uma parceria entre as prefeituras
de Jaguariúna e Pedrei-

ra, pretende estimular
o turismo na região do
Circuito das Águas com a
ocupação do antigo leito

ferroviário em trecho
que liga as duas cidades.
A proposta é construir
uma ciclovia sobre o leito

férreo desativado que
margeia o Rio Jaguari,
entre os dois municípios,
numa extensão de 11 km,
sendo 5 km em Jaguariúna e o restante em Pedreira.
Segundo o secretário
de Mobilidade Urbana
de Jaguariúna, Josino
Silva, que coordena o
projeto na cidade, já foi
feita a limpeza do local e
o início da obra aguarda
alguns trâmites burocráticos, como a cessão
provisória de todo o trecho, que pertencia à extinta Fepasa, hoje patrimônio da União.
“Numa segunda fase
do projeto, outra ciclovia ligará Jaguariúna a
Santo Antonio de Posse

e também utilizará o antigo leito da via férrea,
numa extensão total de
aproximadamente
12
km. O projeto ainda está
em fase de planejamento”, informa Josino.
Ele lembra que o trajeto da linha entre as
cidades é de “rara beleza”. “Já realizamos os
trabalhos de limpeza de
todo o trecho e o projeto prevê a iluminação
do trajeto, além da instalação de câmeras de
monitoramento.
Será
com certeza um grande
atrativo turístico para
os municípios”, diz o
secretário.

ral do trecho, que corta
mata nativa à beira do
Rio Jaguari, o local também faz parte da história
das cidades. O trecho
pertencia à Companhia
Mogiana de Estradas de
Ferro. Fundada em 1872
por produtores de café, a
Mogiana inaugurou seu
primeiro trecho, Campinas–Jaguariúna,
em
1875, com a presença do
Imperador Dom Pedro
II.
Anos depois, chegou
a Ribeirão Preto e estendeu um ramal para
leste. Mais adiante, adquiriu pequenas ferrovias e construiu ramais na
região norte do estado de
BELEZA E HISTÓRIA São Paulo e na região sul
Além da beleza natu- de Minas Gerais.

Banco do Povo Paulista de Pedreira disponibiliza
recursos para você investir em seu negócio
De Pedreira

de mercadorias em geral,
matérias-primas,
Com a menor taxa máquinas, ferramentas,
de juros entre as insti- equipamentos, veículos
tuições financeiras do e até mesmo itens para
país, a 0,35% ao mês, publicidade e divulgação
o Banco do Povo cred- do empreendimento.
ita valores para capital
“Você está precisande giro e investimento do de crédito para infixo, como a aquisição vestir em seu negócio,

venha até o Banco do
Povo Paulista de Pedreira, possuímos uma equipe especializada para
atendê-lo, disponibilizando as linhas de crédito que mais se encaixam
as suas necessidades”,
destaca a representante
do Banco do Povo de

Pedreira, Marilda Kleeberg.
O Banco do Povo Paulista de Pedreira funciona nas dependências
do Acessa Pedreira, localizado na Rua Miguel
Sarkis, nº 61 (Terminal
Rodoviário), telefone:
(19) 3893-4666.

Câmara de Holambra aprova projetos relacionados ao
Corpo de Bombeiros e a Previdência Complementar

De Holambra
Três projetos foram
aprovados na última sessão (16) da Câmara Municipal de Holambra, os
que criam o Fundo Especial e a Contribuição
Voluntária do Corpo de
Bombeiros, e o que institui o Regime de Previdência Complementar

aos servidores públicos municipais. Além
disso, pedido de vista
adia o primeiro turno
de votação da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Com o objetivo de
aprimorar
as
atividades de Defesa Civil,
prevenção e combate a
incêndios, buscas, salvamentos e socorros

públicos, duas proposituras relativas ao
tema foram aprovadas
por unanimidade. O PL
034/2021 cria o Fundo
Municipal Especial do
Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar no Município de Holambra, o
Febom, e o PL 033/2021
institui a Contribuição
Voluntária destinado a
mesma corporação.
O Febom tem por
finalidade
assegurar
meios para expansão
e aperfeiçoamento do
serviço de combate a
incêndios e salvamento
local, provendo recursos que serão utilizados
em diversas atividades
pelo órgão. Enquanto a Contribuição Voluntária para o Cor-

po de Bombeiros será
espontânea
e
não
obrigatória, arrecadada
em prestação única por
meio de boleto bancário
específico enviado anexo
ao carnê do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Ainda, em regime
de urgência especial,
todos os vereadores
foram favoráveis ao
PLC 007/2021 que institui o Regime de Previdência Complementar
(RPC) do Município de
Holambra. O RPC será
organizado de forma
autônoma em relação ao
Regime Próprio de Previdência Social Municipal, apresenta caráter
facultativo e será oferecido por meio de Plano

de Benefícios administrado por entidade
fechada de Previdência
Complementar aos servidores públicos efetivos
no âmbito do Poder Executivo, das Autarquias
e Fundações, e do Poder
Legislativo.
Os três projetos, de
iniciativa do Poder Executivo, seguem para
sanção do Prefeito.

discussão e votação que
ocorreria nesta mesma
sessão.
O Pedido de vista é
uma interrupção do processo legislativo para
estudo e análise mais
detalhada de uma determinada propositura. A
LOA é uma peça fundamental para o equilíbrio
das contas públicas municipais, que indica o
quanto e onde será gasto
Lei Orçamentária An- o dinheiro público muual (LOA)
nicipal no período de um
Durante a reunião, ano, duas emendas ao
o vereador Eduardo da projeto foram apresenSilva, o Pernambuco, re- tadas pelos vereadores.
quereu vista do procesNa próxima sessão,
so relativo à Lei Orça- que será realizada no dia
mentária Anual para o 06 de dezembro, está
exercício de 2022 (PL previsto a retomada dos
030/2021), adiando as- debates e votação desta
sim o primeiro turno de lei orçamentária.

Toninho Bellini conquista R$ 1 milhão para
implantação de serviço de hemodiálise em Itapira
De Itapira
O Prefeito Toninho
Bellini esteve na Alesp
(Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo)
na tarde de quinta-feira, 11, e conquistou R$ 1
milhão que será destinado para a implantação do
serviço de hemodiálise

em Itapira. O recurso é
do Deputado Estadual
Altair Moraes (Republicanos).
Atualmente, cerca de
50 itapirenses fazem tratamento de hemodiálise
e, para isso, precisam se
deslocar para serviços
fora do município. A implantação do serviço em

Itapira tem como principal objetivo acabar com
esse desgaste causado
aos pacientes.
“É importante ter um
prefeito assim, que saiu
da cidade e veio para
buscar recursos para
esse trabalho seríssimo”, disse o deputado
em referência à atuação

de Bellini. “Quero agradecer ao Deputado Altair
por nos atender em nossa demanda. Temos um
trabalho muito sério sendo desenvolvido no município para que possamos ter nosso serviço de
hemodiálise. Em nome
de todos os itapirenses,
especialmente os que

precisam desse serviço,
agradeço ao deputado
por essa generosidade”,
disse o Prefeito.
Conforme adiantou
Toninho Bellini, a Secretaria Municipal de Saúde
já está o planejamento
avançado para implantação da hemodiálise,
como o projeto, definição

do prédio que irá abrigar
o serviço e cotações de
preços de equipamentos. Além disso, também
foram feitos contatos
com uma provável empresa parceira e com o
Governo do Estado de
São Paulo, através do
DRS (Departamento Regional de Saúde).

7

| Caderno A - 19 de Novembro de 2028

Mogi Guaçu inicia reuniões prévias da 8ª Conferência
Municipal de Saúde
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal
de Saúde deu início às reuniões preparatórias da 8ª
Conferência Municipal de
Saúde, que discutirá, com
a participação da população e dos profissionais da
área, os rumos do Sistema
Único de Saúde (SUS) no
município para os próxi-

mos anos. No total, serão
realizados sete encontros
pela cidade nesse mês.
A Conferência Municipal de Saúde acontece em
1º de dezembro, das 8h às
16h, no Centro Cultural,
com o tema “Impacto da
Pandemia da Covid-19 na
organização da Rede de
Atenção à Saúde de Mogi
Guaçu”. Neste dia, exclu-

sivamente, a participação
popular só será possível
mediante inscrição prévia,
que pode ser feita pelo
link https://bit.ly/confsaude-guacu.
Os dois primeiros encontros foram realizados na semana passada e
ocorreram na UBS Guaçu
Mirim, na USF Santa
Cecília/Canaã e no Dis-

trito de Martinho Prado
Júnior. Nesta quarta-feira,
17 de novembro, às 19h, a
discussão foi levada aos
moradores das Chácaras
Alvorada, na USF do bairro.
Nesta quinta-feira, 18 de
novembro, trabalhadores
da área da saúde tiveram
a oportunidade de discutir
o tema nas Faculdades In-

tegradas Maria Imaculada.
“Estamos discutindo ideias, propostas e projetos
para o desenvolvimento e
fortalecimento das políticas públicas de saúde aqui
em Mogi Guaçu”, comentou o secretário de Saúde,
Gildo Martinho de Araújo.
As últimas reuniões
serão realizadas nos dias
22 e 23 com audiências

nas UBS Zona Norte e Ypê
II. “A população em geral
está convidada e é importante que compareçam,
pois queremos ouvir as
sugestões e demandas”,
reforçou o secretário.
A 8ª Conferência Municipal de Saúde é promovida pela Secretaria
Municipal e pelo Conselho
Municipal de Saúde.

Nova etapa nas obras de ampliação da ETA
De Mogi Mirim
Mais uma etapa das
obras de ampliação da
Estação de Tratamento
de Água (ETA) foi iniciada. O local onde ficarão
os reservatórios de contenção de cloreto férrico
e de cal líquido, ambos
usados no processo de
tratamento de água, já
começou a ser preparado.
A primeira etapa desta
parte da obra consistiu na
demolição e destinação
final adequada da contenção existente para a
implantação da nova estrutura. A demarcação

com estacas e regularização do terreno já foram
feitas.
O próximo passo é a
conclusão da fundação
com perfuração e injeção
de concreto e armadura e montagem do bloco
de coroamento, armadura de laje e paredes da
contenção, seguido da
montagem da base com
armação de concreto e
pintura. A instalação do
reservatório será executada por técnicos do
Serviço Autônomo de
Água e Esgotos (SAAE)
de Mogi Mirim.
O sistema de con-

tenção contará com dois
reservatórios para cloreto férrico, sendo um já
existente e que passará
por reforma e um reservatório para armazenar
hidróxido de cálcio em
suspensão, substituindo
o produto em pó usado
atualmente para neutralização ou correção do pH
da água.
A adequação da armazenagem dos produtos
químicos utilizados no
tratamento de água faz
parte do projeto de ampliação de ETA, iniciado
em 2020.
As obras começaram

com a construção de um
novo ponto de chegada
de água bruta e a instalação de quatro novos
floculadores (já existem
oito), mais dois decantadores (a estação já opera
com quatro) e outros oito
filtros (há quatro em operação no momento).
A parte estrutural
desses módulos já foi finalizada, seguindo para
a impermeabilização das
paredes que ficarão em
contato com água e posteriormente a instalação
dos equipamentos para
o processo de tratamento
da água bruta.

Conselho Municipal do Bem-Estar
Animal elege diretoria
De Mogi Mirim

na veterinária, Karina
é protetora e voluntária
O COMBEA (Con- independente
desde
selho Municipal do 2015, e tem atuado junBem-Estar
Animal) to às ações de resgate,
elegeu na manhã de- feiras de adoção e cassta quinta-feira (11) a tração, especialmente
diretoria que vai gerir junto ao BEA (Bem-Eso órgão no biênio 2021- tar Animal).
2023.
Eleita presidente do
A instância de partic- COMBEA, Karina preipação do Poder Públi- tende dar mais visibilico e da Sociedade Civil, dade à causa animal no
terá como presidente a Município,
propondo
empresária Karina Pug- políticas públicas que
gina Barbosa.
agreguem para que Mogi
Formada em medici- Mirim se torne, de fato,

uma cidade Pet Friendly e que seja referência
para os demais municípios, na questão da
proteção animal.
“O principal foco desta gestão será a castração
animal e a verificação de
maus tratos. Precisamos
fazer valer as leis em vigor, fiscalizando para que
elas sejam colocadas em
prática. Também iremos
trabalhar pela conscientização da população
sobre a importância da
posse responsável dos

animais”, declarou Karina.
O COMBEA foi criado
no ano de 2013 e conta,
neste momento, com 16
conselheiros
municipais.
Além da presidente
eleita Karina Puggina
Barbosa, a diretoria ainda será composta por
Suzeli Soares dos Santos
(Vice-presidente),
Taciana Letícia Boveloni (1ª Secretária) e
Rogério Marcos Garros
(2º Secretário).

Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018

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. 01/2018
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 Abril de 2018, 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) TEMPORARIO(s)

1- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
01º
Gabriela Oliveira Vizotto Ribeiro
17902522
2- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
06º
Luciene Cristina Pilla Zorzetto
17903593
Mogi Mirim, 19 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

1- PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
CPF.
Camila Mayara Ferreira De Souza
43º
808

50.810.340-x

44º

755

Maria Ester Guarnieri De Lima Mello

Mogi Mirim, 19 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

14845293

400.955.568-85
184.404.178-61
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Editais
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP, por meio da empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., torna pública a HOMOLOGAÇÃO do emprego público
de Coordenador Legislativo Financeiro e Recursos Humanos do Concurso Público nº 01/2021, com
publicação da classificação final nesta data, tendo em vista a conclusão dos trabalhos relativos ao
emprego público supracitado do certame em tela, após cumprimento de todas as etapas previstas,
prazos recursais e demais exigências constantes do Edital de Abertura.
O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2
(dois) anos, contados a partir da data de sua homologação, a critério da Administração Pública.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.

Prefeitura Municipal Holambra
Aviso de Decisão - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NO PARQUE
RESIDENCIAL IMIGRANTES NA CIDADE DE HOLAMBRA
A Prefeitura Municipal Estância Turística de Holambra, vem comunicar a Decisão de INDEFERIMENTO do pedido de reequilibrio econômico-financeiro do ajuste de preços, solicitado pela empresa
CONSTRUTORA GRACIOLI EIRELI EPP, rerferente ao Contrato nº 039/2021. Holambra 17 de novembro de 2021 - Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Cosmópolis, 12 de novembro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 51,87”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO E AFINS DE MOGI
MIRIM E REGIÃO, pelo presente edital ficam convocados os associados deste Sindicato, quites e em
gozo dos seus direitos sindicais, para a assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 24 de novembro de 2021, em nossa sede social a Rua Marciliano, n.138, Centro em Mogi Mirim, as 09HS00, em
primeira convocação, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação da ata
da assembléia anterior; b) leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentaria para o ano de 2022,
com parecer do Conselho Fiscal. Caso não haja número legal a hora anunciada, a assembléia será
realizada 01 hora após, com qualquer numero de presentes. Mogi Mirim, 19 de novembro de 2021.
Daniel Constantino Pedro Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO DE ARTUR NOGUEIRA – SP, com base territorial nos municípios de Cosmópolis, Conchal e Engenheiro Coelho.
Pelo presente edital o Sindicato dos Metalúrgicos de Artur Nogueira – SP, convoca todos os trabalhadores da empresa ZF AUTOMOTIVE BRASIL – LTDA (Filial) situada a Rodovia SP 332 – Km
164, Bairro Guaiquica, na cidade de Engenheiro Coelho – SP para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, na forma estatutária e da legislação vigente, assembleia que será realizada no dia 27
de Novembro de 2021 (Sábado) às 08:00 horas em 1ª convocação e não havendo o número legal, às
10:00 horas em 2ª convocação na sede social desta entidade sindical, situada na Rua 10 de Abril, nº
1.341, Jardim Santa Rosa, na cidade de Artur Nogueira – SP.
Na referida assembleia, os trabalhadores sócios e não sócios deverão deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
a) Leitura, discussão e aprovação da ATA anterior;
b) Discussão, apreciação e deliberação sobre o reajuste salarial do grupo Sindipeças 2021 (Dissídio
Coletivo);
c) Discussão, apreciação e deliberação sobre a contraproposta da empresa referente ao reajuste
salarial, abono e piso salarial 2021.
d) Renovação de turno de revezamento 6x2.
e) Discussão sobre calendário anual (2022) referente aos feriados e dias pontes.
f) Diversos assuntos.
Artur Nogueira, 19 de novembro de 2021.
VITAL GOMES DA SILVA
-Presidente-

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
CONTRATO Nº 049/2021
PROCESSO Nº 036/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA SAEAN
CONTRATADO: TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI-EPP
OBJETO: Contratação de empresa de especializada para fornecimento de máquinas e mão de obra
para execução de ligações domiciliares no Bairro Bevenuto e condições constantes no processo sob
nº 036/2021, nos termos do Edital, e demais peças processuais que compõem o processo mencionado e proposta apresentada pela Contratada.
PRAZO DE VIGENCIA: A vigência deste contrato é de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado
por iguais períodos, na forma da lei e pela aprovação pelo SAEAN;
VALOR GLOBAL: R$: 36.400,00 (Trinta e Seis Mil e Quatrocentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2021.

Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO: 032/2020
PROCESSO: 031/2020
PREGÃO PRESENCIAL - 009/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA
OBJETO: Adita-se o presente contrato em 5,41% do valor previamente utilizado.
O mesmo ficará aditado de 30/09/2021 até 30/09/2022.
Adiciona-se também Clausula Resolutiva com base na Lei de Licitações 8.666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais originárias não conflitantes com os termos
do presente aditamento.
Data Assinatura: 30 de setembro de 2021.

Extrato de Contrato
Contrato: 051/2021
Processo: 043/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: BRAZIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e obtenção da aprovação
junto ao corpo de bombeiros das unidades ETA II e ETA III.
Valor Global: R$ 11.800,00 (Onze mil e oitocentos reais)
Data Assinatura: 17 de Novembro de 2021.

Extrato de Termo de Realinhamento de Preços
Contrato nº 047/2020
Pregão Presencial n° 012/2020
Processo 278-8/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Auto Posto TKN LTDA
Objeto: Fica realinhado os preços conforme valores a seguir. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas.
GASOLINA COMUM LITRO R$ 6,46;
ÓLEO DIESEL S10 LITRO R$ 5,39;
ÓLEO DIESEL COMUM LITRO R$ 5,22;
ETANOL COMUM LITRO R$ 5,21.
Data Assinatura: 10 de novembro de 2021
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 054/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 054/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de óleos lubrificantes
para manutenção e conservação dos veículos da frota da prefeitura, conforme termo de referencia
- Anexo I do edital, tendo como detentora da Ata a empresa: PATRICIA CRISTINA DE ABREU – EPP,
CNPJ Nº 20.363.508/0001-61, pelo valor global de R$ 69.201,53 (sessenta e nove mil duzentos e um
reais e cinquenta e três centavos); WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP, CNPJ
Nº 27.614.905/0001-08, pelo valor global de R$ 85.115,17 (oitenta e cinco mil cento e quinze reais e
dezessete centavos). Artur Nogueira, 12 de Novembro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA –
Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 054/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 054/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de óleos lubrificantes
para manutenção e conservação dos veículos da frota da prefeitura, conforme termo de referencia
- Anexo I do edital, tendo como detentora da Ata a empresa: PATRICIA CRISTINA DE ABREU – EPP,
CNPJ Nº 20.363.508/0001-61, pelo valor global de R$ 69.201,53 (sessenta e nove mil duzentos e um
reais e cinquenta e três centavos); WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP, CNPJ
Nº 27.614.905/0001-08, pelo valor global de R$ 85.115,17 (oitenta e cinco mil cento e quinze reais e
dezessete centavos). Artur Nogueira, 12 de Novembro de 2021. Autoridades Competentes - DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e
Administração EIRELI - EPP, após o prazo recursal, torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL no Concurso Público nº
01/2021, conforme segue:

COORDENADOR LEGISLATIVO FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS
DESEMPATE
CL
NOME DO CANDIDATO
INSC
NF
TI
I
CE
CB
C/V ND
DN
DF
1 JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES
114 92,00 2,00 Não 44,00 46,00 Sim
0 31/01/1989 Não
2 MARCÍLIO LUIZ DE CAMARGO FILHO
105 90,00
Não 42,00 48,00 Não
1 15/12/1974 Não
3 RENATA APARECIDA MORAES SERRANO
137 82,00
Não 46,00 36,00 Sim
1 20/03/1985 Não
4 MARILICE DE MEDEIROS SILVA
110 82,00
Não 42,00 40,00 Sim
2 17/09/1965 Não
5 ESTEFÂNIA ALVES DE SOUZA
125 80,00
Não 46,00 34,00 Não
0 20/08/1995 Não
6 JOÃO RODRIGO BUFOLIN GOMES DA SILVA
150 80,00
Não 44,00 36,00 Sim
0 18/05/1990 Não
7 TATIANE BERNARDES FIORI
127 78,00
Não 32,00 46,00 Não
0 24/03/1988 Não
8 WILLIAM GUSTAVO SCHIMPL
104 76,00
Não 40,00 36,00 Sim
1 30/04/1970 Não
9 ANNA PAULA IGNACIO
134 71,00 1,00 Não 36,00 34,00 Não
0 17/02/1978 Não
10 DIGMAR GOMES DA SILVA
124 68,00
Não 42,00 26,00 Não
0 14/04/1974 Não
11 ALINE CRISTINA F DO RIO CAPPATO MACEDO
112 66,00
Não 36,00 30,00 Sim
1 05/03/1987 Não
12 PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
128 66,00
Não 34,00 32,00 Não
1 19/01/1987 Não
13 PAULA ROSA DA SILVA
143 66,00
Não 32,00 34,00 Não
0 14/07/1988 Não
14 LUCIANA FERREIRA DE ASSIS
153 64,00
Não 38,00 26,00 Sim
2 23/10/1975 Não
15 JOSÉ EMIDIO SANTANA FILHO
139 62,00
Não 30,00 32,00 Sim
3 07/03/1981 Não
NF = Nota Final / TI = Pontuação de Títulos / I = Idoso / CE = Nota de Conhecimentos Específicos / CB = Nota de
Conhecimentos Básicos / C/V = Casado(a) ou Viúvo(a) / ND = Número de Dependentes / DN = Data de Nascimento / DF =
Candidato com Deficiência.

Nenhum candidato solicitou concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
Cosmópolis, 12 de novembro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 118,56”

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:
_________________________________________________
JOSÉ ROBERTO SEMEONATO, divorciado, de nacionalidade
brasileira, aposentado, natural de Santo Antônio de Posse - SP,
residente Rua Carlos Alberto da Fonseca, 134, Jardim Bela Vista
II, Santo Antonio de Posse - SP, filho de JOSÉ SEMEONATO
e de IGNEZ ROSPENDOWISKI SEMEONATO; e LUZIA DONIZETE VENTURAdivorciada, de nacionalidade brasileira, Cozinheira, natural de Santo Antônio de Posse - SP, residente Avenida Dr. Alberto Aranha Fortuna, 174, Jardim Portal das Pérolas,
Santo Antonio de Posse - SP, filha de APARECIDO VENTURA e
de ANTONIA APARECIDA PADOVAN VENTURA.
_________________________________________________
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, 18 de novembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

ERRATA

Na edição do dia 05 de novembro de 2021 o edital da
Câmara Municipal de Cosmópolis Nº 01/2021 concurso público saiu publicado sem o valor.
O valor da publicação é de R$167,96 (Cento e sessente e sete reais e noventa e seis centavos).
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Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021, TERÇA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador Maria José Pereira do Amaral Hunglaub, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Apresentação dos balancetes da Câmara Municipal de Artur Nogueira, referentes às verbas recebidas e despesas realizadas no mês de Outubro de 2021.
04 – Votação da Ata 26ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 08 de novembro de 2021.
Aprovada por unanimidade.
05 – Leitura de Projetos:
•
Projeto de Lei nº 073/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari, que “Tomba como
bem de natureza imóvel material, histórica, cultural e ambiental da cidade de Artur Nogueira a árvore
figueira situada na Avenida Belizário Neves”.
Encaminhado às comissões competentes.
06 – Leitura de correspondências recebidas do Executivo:
•
Ofício nº 382/2021, subscrito pelo Prefeito Lucas Sia Rissato, que envia cópias integrais de
pagamento de parcelamentos de acordo junto ao FUNPREMAN;
•
Ofício subscrito pela sra. Maria Laurentina Soares, Secretária de Negócios Jurídicos, que
envia resposta ao Requerimento nº 016/2021.
07 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 039/2021, de autoria dos vereadores José Pedro de Jesus Paes e Anderson Henrique
Teles dos Reis;
•
Nº 040 e 041/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub.
•
Nº 042 e 043/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari.
Aprovadas por unanimidade.
08 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 692 a 694/2021, de autoria do Vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 695 a 697/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub.
•
Nº 699 a 706/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa;
•
Nº 707/2021, de autoria do Vereador Adalberto Di Lábio;
•
Nº 708 e 709/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari.
Deferidas e encaminhadas aos órgãos competentes.
2ª PARTE - ORDEM DO DIA:
01 - Verificação de presença dos Senhores Vereadores.

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 148,20”

02 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 019/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 019/2021, de autoria do Executivo, que “Altera
dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 392/2004 que instituiu o Novo Estatuto e o Plano de
Carreira, Cargos e remuneração do Magistério Público Municipal de Artur Nogueira e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
03 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 020/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 020/2021, de autoria do Executivo, que “Institui
abono salarial excepcional aos integrantes do Quadro do Magistério Municipal e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.

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 19
de novembro de 2021 à 25 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
FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Engenheiro Coelho
Classificação
Candidato
01º
Lívia Ferreira dos santos
02º
Adriana Grazielle Alves Costa
Classificação
01º
02º
03º
04º

FUNÇÃO: Recepcionista 40hs – Engenheiro Coelho
Candidato
Rebeca Rayssa da Silva Scholl
Priscila Araújo Lessa
Maria Aparecida Araújo de Souza
Micheli de Souza Oliveira

Classificação
01º

FUNÇÃO: Farmacêutico 20hs – Engenheiro Coelho
Candidato
Pablo Artur Batista de Oliveira
Holambra, 19 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 063/2021- 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 MATERIAIS DE ESTOMIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO
ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS E DOENÇAS GRAVES NO INTESTINO, CONFORME TERMO
DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 06/12/2021 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, 18 de
novembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretário de Saúde
Autoridade Competente-Decreto Nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

04 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei Complementar nº 021/2021.
Aprovado por 7(sete) votos favoráveis e 4 (quatro) contrários.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 021/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe
sobre a instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) do município de Artur Nogueira,
no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e fundações, e do Poder Legislativo; fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte a serem concedidas pelo Regime Próprio de Previdência
Municipal (RPPS), nos termos da Emenda Constitucional nº 103/2019; autoriza a adesão do Plano de
Benefícios de Previdência Complementar e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
05 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 074/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 074/2021, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de acordo de confissão e pagamento de débitos com empresa Estre SPI
Ambiental S.A”.
Aprovado por unanimidade.
06 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 075/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 075/2021, de autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao
caput do Artigo 3º da Lei Municipal Nº 3191/2014 que dispôs sobre a situação de emergência, no
Município de Artur Nogueira, em decorrência da forte estiagem que afeta o abastecimento de água
da população”.
Aprovado por unanimidade.
07 - Leitura e Segunda 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.
08 - Leitura e Segunda 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.
09 - Leitura e Segunda 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.
10 - Leitura e Segunda 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.
11 - Leitura e Segunda 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.
12 - Leitura e Segunda 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.
13 - Leitura do Projeto de Lei nº 069/2021.
- Emenda Aditiva nº 001 ao Projeto de Lei nº 069/2021, de autoria dos Vereadores Dailton Silva
Barbosa, Marcelo de Oliveira Ribeiro, Adalberto Di Lábio e Reinaldo Amélio Tagliari”. Aprovada por
unanimidade.
- Emenda Modificativa e Aditiva nº 002 ao Projeto de Lei nº 069/2021, de autoria dos Vereadores
Dailton Silva Barbosa, Marcelo de Oliveira Ribeiro, Adalberto Di Lábio e Reinaldo Amélio Tagliari”.
Aprovada por unanimidade.
- 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”;
Aprovado por unanimidade.
14 - Leitura e Primeira Discussão do 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”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 17 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$ 370,50”
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONDIÇÕES BÁSICAS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO – SICREDI UNIÃO PR/SP, pessoa jurídica de direito privado, com o CNPJ nº 79.342.069/0001-53, com
sede na Rua Santos Dumont, nº. 2720, Sobreloja, Centro, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná,
traz ao conhecimento dos interessados que levará à LEILÃO PUBLICO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL credenciado, regularmente matriculado
na junta comercial do Estado do Paraná, para alienação do imóvel recebido em garantia fiduciária,
conforme Cédula de Crédito Bancário nº C08330944-2, emitida pelo SR. ANTONIO CARLOS MAROSTICA JUNIOR, SR. ANTONIO CARLOS MAROSTICA e SRA ISABEL APARECIDA BORTOLUCCI MAROSTICA, pela maior oferta, no estado de ocupação e conservação em que se encontra,
regendo-se conforme instituem o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão
de Leiloeiro Oficial e art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 10.931/2004.
1.LOCAL, DATA E HORÁRIOS DOS LEILÕES
1.1. 1º Leilão: 17/12/2021 a partir das 11h00m.
1.2. 2º Leilão: 20/12/2021 a partir das 11h00m.
1.3
Local dos leilões: Av. Carlos Gomes, nº 226, térreo, zona 05 – Maringá-PR, on-line (www.
kleiloes.com.br),
1.4
Leiloeiro: Werno Klöckner Júnior - Jucepar 660; email kleiloes@kleiloes.com.br, Site: www.
kleiloes.com.br; Fones: 44 3026 8008 / 99973 8008.
2. OBJETO DO LEILÃO
2.1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: IMÓVEL: “MATRÍCULA 38.339 – UMA GLEBA DE TERRAS, SITUADO NO MUNICÍPIO E COMARCA DE MOGI MIRIM-SP, NO IMÓVEL DENOMINADO “TANQUINHO”,
COM ÁREA DE 205.211,00 METROS QUADRADOS, OU COM AREA DE 20,52 HECTARES, SEM
BENFEITORIAS. DE PROPRIEDADE DE ANTINO CARLOS MATOSTICA, AQUISIÇÃO EM R-01,
CONFORME MATRICULA 38.339 DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE E COMARCA DE MOGI MIRIM-SP”
1º Leilão: 17/12/2021 às 11h00m: Igual ou superior a R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);
2º Leilão: 20/12/2021 às 11h00m: Igual ou superior a R$1.292.415,11 (um milhão, duzentos e noventa
e dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos).
3. DO PREÇO E DAS FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O referido imóvel encontra-se, devidamente matriculado no PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE E COMARCA DE MOGI MIRIM-SP, sob a Matrícula nº. 38.339, e será
vendido no estado em que se encontra e em caráter “AD CORPUS”, em PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA pelo valor mínimo de R$1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais);
3.2. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior ao valor mínimo estipulado, fica desde já
designado para dia 20/12/2021 no mesmo local, para a realização do SEGUNDO LEILÃO pelo maior
lance oferecido, desde que igual ou superior, sendo pelo valor mínimo de R$1.292.415,11 (um milhão,
duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos).
3.3. Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90 (noventa) dias contados
a partir da data do leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou seja, condomínio, IPTU etc., com fato
gerador até a data da arrematação, serão de responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas
com a transferência da propriedade correrão por conta do comprador. O arrematante pegará no ato
do leilão, o valor da arrematação, mais 5% (cinco por cento) correspondente à comissão do Leiloeiro
Oficial.
4. DOS LANCES
4.1. Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo na modalidade ONLINE nos endereços
supras exposto.
4.2. A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante comparecimento do interessado ao local do leilão,
na data e horário estabelecidos no item 1. Na modalidade PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados no leilão pelos interessados ou seus procuradores, esses devidamente investidos
por procuração com poderes específicos.
5. DA APURAÇÃO DO LANCE VENCEDOR
5.1. Será considerado lance vencedor aquele que resultar no maior valor acima do preço mínimo
apresentado no ato do leilão.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO
6.1. O arrematante pagará ao leiloeiro, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor.
6.1.1. O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado.
6.2. O arrematante pagará ao leiloeiro, no ato do leilão, o valor correspondente a 100% (cem por
cento) do lance ofertado.
6.3. Os pagamentos no ato far-se-ão em moeda nacional e/ou pela emissão de 02 (dois) cheques,
sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro e o outro referente ao valor do lance, ou
ainda por intermédio de depósito bancário,
6.4. Caso o arrematante não efetue o pagamento do valor correspondente ao lance vencedor e ao
valor da comissão do leiloeiro no prazo estipulado, o lote correspondente estará automaticamente
cancelado, bem como:
6.4.1. Deverá o arrematante pagar multa em favor do promitente vendedor, correspondente ao valor
de 20% (vinte por cento) do o valor do lance ofertado acrescido da comissão do leiloeiro.
6.4.2. A comissão do leiloeiro é devida pelo arrematante a partir do momento em que o lote é declarado vendido, sendo esta cobrada em sua integralidade e independente do cancelamento do lote,
interpelação judicial ou extrajudicial.
6.5. O não pagamento do lance e da comissão do leiloeiro no ato do leilão implicará ao arrematante
faltoso as penalidades da Lei, que prevê, no caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução
judicial contra ele.
7. DA ATA DO LEILÃO
7.1. Será elaborada no leilão a Ata do Leilão contendo o valor do lance vencedor, valor pago no ato do
leilão e dados do arrematante, bem como demais acontecimentos relevantes.
7.2. A Ata do Leilão será assinada pelo arrematante, leiloeiro e por um representante legal do Credor
Fiduciário.
7.3. A Ata do Leilão informará a não ocorrência de lance para os imóveis, se for o caso.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou nas condições de pagamento, ficando a cargo e ônus do adquirente/arrematante a sua regularização.
8.2. O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas
enunciativas as referências neste edital e serão vendidos no estado de ocupação e conservação em
que se encontram, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso,
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
8.3. A participação no presente leilão implica, no momento em que o lance for considerado vencedor
no leilão, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste Edital, bem como submissão às demais obrigações legais decorrentes.
8.4. O arrematante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.
8.5. O Arrematante está ciente que o comitente vendedor, o leiloeiro e a empresa de leilões, não
se enquadram nas condições de fornecedores, intermediários ou comerciantes e que o Leiloeiro é
um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabilidades por defeitos ou vícios
ocultos que possam existir no bem alienado, nos termos do art. 663 do Código Civil, como também
por indenizações, trocas, consertos, e compensações financeiras, em qualquer hipótese ou natureza.
8.6. Para dirimir qualquer questão que decorra direta ou indiretamente deste Edital, fica eleito o foro
da Comarca de Maringá, Estado do Paraná.
Maringá – PR, 17 de novembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 081/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÕES DE SANITIZADOR DE AR POR
UVC E AR CONDICIONADO PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM/NS Nº 3473/2020 (MINISTÉRIO DA SAÚDE), PARA ESTRUTURAÇÃO
E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID 19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA–ANEXO I DESTE EDITAL
– CONVÊNIO FEDERAL. Data da Realização 03/12/2021 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, 17 de novembro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
AUTORIDADE COMPETENTE-DECRETO nº 128/2021

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 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017,
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço
sobredito, no período de 19 de novembro de 2021 à 25 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 obrigamse 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

FUNÇÃO: Ajudante geral 40hs – Artur Nogueira
Candidato
Belma Pereira

Classificação
01º
02º
03º

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36hs – Artur Nogueira
Candidato
Fabio Luiz Vieira Marcondes
Marcos Antonio Silva Dos Santos
Cinaks Correia Dos Santos

Classificação
01º
02º

FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Artur Nogueira
Candidato
Natalia Aparecida Costa Barbosa
Benedita Campos De Macedo

Classificação
01º
02º
03º
04º
05º
06º

FUNÇÃO: Motorista 40hs – Artur Nogueira
Candidato
Davi Bernhard Barbosa
Ariel Alves Diniz Silva
Jardson Dos Santos
Sebastiao Carlos De Morais
Emerson Cesar Zucolin Da Silva Junior
Wesley Elias Teixeira

Classificação
01º
02º

FUNÇÃO: Motorista de ambulância 12x36hs – Artur Nogueira
Candidato
Henrique Dos Santos Raeder Auar
Winicius De Oliveira Caetano Fernandes

FUNÇÃO: Técnico de Imobilização Ortopédica 12x36hs – Artur Nogueira
Classificação
Candidato
01º

Rafael Pires Galvão

Classificação
01º
02º
03º
04º
05º
06º
07º
08º
09º
10º

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Artur Nogueira
Candidato
Monike Cristina De Mattos
Aline Conceição Paixão
Isabela Mayara Capato
Cleia Cristina De Olveira
Calita Vitória Gomes Da Luz
Cynthia Carolina Da Costa
Graziele Mendonça Bonai
Márcia De Fatima Silva
Vaneça Fernandes Costa Cruz
Clebe Alexandra Montoya De Souza

Classificação
01º
02º
03º
04º
05º
06º
07º
08º
09º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36hs – Artur Nogueira
Candidato
Emanuelle Ferreira Martins
Elys Cristina Almeida De Brito Caetano
Gabrieli Dos Santos Ribeiro
Lucineide Cristina Rovaris De Jesus
Glaucia Andreia Martins Dos Santos
Cristiane Da Silva Monteiro
Peterson Robles Guedes
Leandro Henrique Marson
Sueli Da Silva Rodrigues
Adna Danubia Batista
Lucas Capistrano Dos Santos
Denise Helena Da Silva
Ana Rita Barreto Souza Lima
Lourdes do Nascimento
Mara Cristina Ferreira dos Reis

Classificação
01º
02º
03º
04º
05º

FUNÇÃO: Recepcionista 12x36hs – Artur Nogueira
Candidato
Laisa Cardoso Chiste
Jamile Santos Ribeiro Pelissari
Vânia Raquel Leyn Alves
Hellen Jacqueline Custódio Figueiredo
Amanda De Oliveira Dos Santos
Holambra, 19 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 084/2021- 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 TUBOS GALVANIZADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO
I DESTE EDITAL. Data da Realização: 07/12/2021 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, 18 de novembro de 2021.
ROBERTO J. DAHER
SECRETÁRIO DE SEG.PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL.
AUTORIDADE COMPETENTE-DECRETO Nº 128/2021

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi fracassada nessa
data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto, o Registro de preços para futura aquisição de agua mineral natural sem gás. Artur Nogueira, 16 de novembro de 2021. RODRIGO
S S PORTELLO – Pregoeiro
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 23,67”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 075/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 075/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de móveis e equipamentos de cozinha, destinados para uso na entidade APAE de Artur Nogueira, conforme Termo de Referência anexo
I deste edital, Convênios Federais, tendo como detentora da Ata a empresa: MAKTUB COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ: 24.774.338/0001-89 no valor total de R$ 23.840,52 - (Vinte e três mil,
oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 075/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna pública a homologação do Pregão Eletrônico n° 075/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de móveis e equipamentos de
cozinha, destinados para uso na entidade APAE de Artur Nogueira, conforme Termo de Referência
anexo I deste edital, Convênios Federais, tendo como detentora da Ata as empresas: MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ: 24.774.338/0001-89 no valor total de R$ 23.840,52 - (Vinte e
três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos. Artur Nogueira, 16 de Novembro de
2021. AMARILDO BOER - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Autoridade
Competente - DECRETO Nº 128/2021.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2021

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 19
de novembro de 2021 à 25 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 19
de novembro de 2021 à 25 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

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
FUNÇÃO: Auxiliar de Consultório Odontológico 40hs – Cordeirópolis
Classificação
Candidato
01º
Marcelo Tamiazo
02º
Vanessa Aparecida Araújo De Carvalho
Classificação
01º
02º

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36hs – Cordeirópolis
Candidato
Enrieth Karoline Dos Santos Silva
Marilene Neves Da Silva

Classificação
01º
02º

FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Cordeirópolis
Candidato
Ingrid Peixoto Tediole de Oliveira
Josiane Ventura Mendonça

Classificação
01º
02º
03º

FUNÇÃO: Farmacêutico 20hs – Cordeirópolis
Candidato
Bruna Vidal Bonifacio
Marita Battistella
Tauana Augusto Marques de Oliveira

FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Cordeirópolis
Classificação
Candidato
01º
02º
03º

Classificação
04º

FUNÇÃO: Farmacêutico 20hs – Holambra
Candidato
Francielen Rita Ferreira Sartori

Classificação
04º

FUNÇÃO: Recepcionista 12x36hs – Holambra
Candidato
Milda Magalhães da Silva

Classificação

FUNÇÃO: Recepcionista 40hs – Holambra
Candidato

10º

Verônica Conceição Da Silva Canatta

Classificação
10º

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Holambra
Candidato
Liliani Aparecida Martins Batista

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36hs – Holambra
Classificação
Candidato
09º
Maria Eduarda Da Silva Aurieme
10º
Luciene Almeida Dos Santos
11º
Adriana Batuli De Almeida
12º
Santina Fantucci Da Silva
13º
Antonio Carlos Borges
Holambra, 19 de novembro de 2021.

Gustavo Pasqualini Neto
Valmir dos Santos
José Roberto Aparecido Batista

Classificação
01º

FUNÇÃO: Nutricionista 20hs – Cordeirópolis
Candidato
Guilherme Vasques Segalla

FUNÇÃO: Técnico de enfermagem 12x36hs – Cordeirópolis
Classificação
Candidato
01º
02º

Pablo Diego de Godoy
Amanda dos Santos Domingues de Oliveira

03º
04º

Diego Nardelle Vargas
Julia Fernanda Henrique

FUNÇÃO: Técnico de Raio-X 24hs (PcD) – Cordeirópolis
Classificação
Candidato
01º

Isaac Nilton Rocha Silva

Classificação

FUNÇÃO: Técnico de Raio-X 24hs – Cordeirópolis
Candidato

01º

Jefferson Ganeo Paulino dos Santos

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO
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.

Holambra, 19 de novembro de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 087/2021
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 FUTURO
FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, CÂMERAS E ALARMES
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE
EDITAL. Data da Realização 02/12/2021 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, 18 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”

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)
1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE SOCIAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
07º
Nadir Bino
17902583
08º

17901942

Maria Ap. De Souza

19.624.480-8
1937377804

2- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
18º
Marcela Do Amaral Oliveira
17901832

48.496.955-9

3- PARA O CARGO DE: FARMACEUTICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
47º
Andreia Cristina Cipolla
17902092

47.112.400-X

4- PARA O CARGO DE: FISIOTERAPEUTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
18º
Jéssica Pavanello Gasparin
17902929

46.882.297-5

19º
20º
21º

17903905
17900295
17902673

Lucrecia Helena Benedito Dos Santos

19.704.009-3

Rosana Lucia Favero

22.230.075-9

Aline Cristina Piovan

42.452.263-9

5- PARA O CARGO DE: PSICOLOGO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
01º
Juliane Cordeiro Ferreira
17902826
02º

17902668

Tamiris Silva Bento

6- PARA O CARGO DE: TELEFONISTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
07º
Deizielen Ap. De Almeida Silva
17904223
Mogi Mirim, 19 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

33.938.996-5
43.162.536-0

47.972.126-9

