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Circo dos Sonhos leva magia e encanto ao Shopping
Buriti Mogi Guaçu
Levar as crianças e adolescentes para uma aventura fantástica num reino
mágico cheio de ação e encantamento. É essa a missão do Circo dos Sonhos,
que desembarca no Buriti
Shopping Mogi Guaçu, a
partir da próxima sexta-feira (5) para uma temporada
inédita na cidade.
Para garantir o embarque de toda família no espetáculo, o Buriti Shopping
Mogi Guaçu promove o
“Compre e Ganhe, Circo dos
Sonhos”. Vai funcionar assim: a cada R$ 150 em compras nas lojas participantes,
o cliente pode trocar por 1
par de ingressos.
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Governo de SP pode acatar
emenda de Rafa Zimbaldi sobre
pedágios
O governo do Estado pode
ou não acatar emenda ao
Orçamento de 2022, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi (PL), protocolada nesta
quarta-feira (27), solicitando
que todo e qualquer aumento de tarifa de pedágios
nas rodovias estaduais seja
encaminhado previamente
para a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa (Alesp) para análise.

“É nítido que o país passa
por uma recessão grave que
se arrasta, sem previsão de
normalização e a população
está cada vez mais sentindo
no bolso o aumento das tarifas das praças de pedágios
que não param de subir”,
afirma o deputado.
Rafa Zimbaldi também
apresentou um projeto de
resolução (nº16/2021) que
determina que seja realiza-

da audiência pública nas
cidades onde serão construídas novas praças de
pedágios.
“Essa proposta é de extrema importância para ampliarmos o diálogo com os
munícipes de uma determinada cidade ou região que
receberão novas praças de
pedágios”, disse o deputado,
assim que recebeu a notícia
da publicação da proposta.
Página 3.

Mais de 360
exames de
mamografia
são realizados
pela Prefeitura
na Santa
Casa de Mogi
Mirim

Polo da
UniCesumar
é inaugurado
em Pedreira
ofertando
cursos de
graduação
e pósgraduação a
distância

Doe
sangue
neste
sábado na
UNIFAJ
– Campus
1 em
Jaguariúna

Em outubro, num mutirão de seis dias, o município
realizou 365 exames de mamografia, essencial no combate ao câncer de mama. A
ação preventiva que superou
as expectativas e atingiu números satisfatórios integra
a programação alusiva ao
“Outubro Rosa”, realizada
pela Secretaria de Saúde.
Ampliar o acesso, incentivar
as mulheres a realizar os
exames de mamografia por
meio do Sistema Único de
Saúde (SUS) e conscientizar
sobre a saúde da mulher foram os principais objetivos
da iniciativa organizada pela
Prefeitura
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O Centro Universitário Unicesumar inaugurou
nesta quinta-feira, 28 de
outubro, seu Polo de Educação à Distância em Pedreira, oferecendo dezenas
de cursos de graduação e
pós-graduação, contando
com as presenças do prefeito Hamilton Bernardes
Junior, vice-prefeito Fábio
Polidoro, vereador Jedson Panegassi, secretária
de Educação Mariangela
Rodrigues, empresários,
comerciantes e convidados.
Página 6.

A Campanha de Doação de
sangue “Semeie solidariedade,
cultive a vida” acontecerá em
Jaguariúna neste sábado, dia
6. Desta vez, diferentemente
das edições anteriores, a população poderá fazer a doação
na UNIFAJ – Campus-1. Para
doar é necessário apresentar
documento de identificação
com foto e preencher alguns
pré-requisitos como: apresentar boas condições de saúde,
pesar no mínimo 50 kg e ter
entre 16 e 69 anos (desde que
a primeira doação tenha sido
feita até 60 anos).
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Câmara de
Judocas
Holambra
guaçuanos
recebe
conquistam resposta dos
pódios em Correios sobre
Moção de
competições
A participação da equipe
de Mogi Guaçu no Campeonato Paulista por Faixas
rendeu pódios para cinco
atletas. A competição foi realizada no último dia 30, na
Arena Olímpica no Centro de
Excelência de Judô, em São
Bernardo do Campo.
Página 1 caderno B.

Repúdio

Os Correios encaminhou
à Câmara Municipal de Holambra Ofício em resposta
a Moção que solicitava a
adoção de providências referente à melhoria na prestação dos serviços postais
na cidade.
Página 2.

Quebras de recorde nas raças
Angus, Ultrablack, Brangus e
Quarto de Milha no 24º Leilão VPJ

O 24º Leilão VPJ Genética, realizado no último
sábado, 30 de outubro, em
Jaguariúna (SP), veio coroar toda a excelência de
trabalho e a constante evolução da VPJ Pecuária, com

a impressionante quebra
de recordes de valores dos
animais de elite das raças
Angus, Ultrablack, Brangus
e Quarto de Milha, alcançando um faturamento de
R$ R$ 7.088.000,00.

Página 8.

Prefeitura de Artur Nogueira lança
canal de Ouvidoria exclusivo para
a Saúde via WhatsApp
Página 2.

Fisiculturista de Pedreira é campeã
do Musclecontest Nacional
A atleta de fisiculturismo
pedreirense Maria Luiza
Casagrande esteve disputando nos dias 30 e 31 de
outubro, nas dependências
do Clube Concórdia em
Campinas, o Musclecontest

Nacional, maior competição amadora de fisiculturismo do Brasil, reunindo
aproximadamente mil atletas do Brasil, EUA, Japão,
Egito, Colômbia, Paraguai,
Uruguai e Argentina.
Página 1 caderno B.
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Câmara de Holambra
recebe resposta dos
Mercado de carbono será
tema central da COP 26 Correios sobre Moção de
Repúdio
*
Por Glenda Rangel Rodrigues

Para participar de
modo efetivo dos mecanismos de cooperação
internacional
voltados a mitigar as
emissões de carbono e
o aquecimento da Terra, que serão discutidos na 26ª Conferência
das Partes da Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança
do Clima (COP 26),
em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a
12 de novembro, seria
importante o Brasil ter
um concreto marco regulatório para o tema e
ações eficazes. Tal desafio também amplia
as oportunidades do
fomento do mercado
de
descarbonização.
De qualquer forma, representantes de várias
esferas do governo e
entidades da sociedade
civil estarão presentes
nos diversos fóruns na
conferência.
Segundo o Climate
Watch, plataforma do
World Resources Institute, o Brasil é o sexto
maior emissor de gases de efeito estufa. A
maior parte (44%) é
relativa às atividades
ligadas à mudança do
uso da terra e desmatamento; 28% referem-se à agricultura
e pecuária; e 24% à
energia e indústria. Tal
distribuição evidencia
a premência de combater o desmatamento
para que o País cumpra sua Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC) perante
o Acordo de Paris, que
prevê reduzir as emissões de carbono em
37%, em 2025, e 43%,
em 2030, tendo como
referência o ano de
2005. A neutralização
ocorreria em 2060.
A transição energética também é tema
fundamental nas discussões do clima. A
matriz brasileira tem
uma participação de
48% de renováveis, segundo a Empresa de
Pesquisa Energética.
Em 2020, as hidroelétricas foram responsáveis por 65,2% do total
de geração de eletricidade. Com a estiagem,
os níveis dos reservatórios estão muito baixos. Como solução de
longo prazo, está sendo discutida a expansão baseada em térmicas a combustíveis
fósseis. Estudo do Instituto Clima e Sociedade (ICS) considera que
esse não é o caminho
para preparar o setor
elétrico brasileiro para
futuras crises hídricas.
De acordo com o ICS,
deve ser considerada a
expansão de fontes renováveis, como eólicas,
cujo potencial no Brasil é muito grande. A
energia eólica respondeu por 8% da geração
de energia elétrica em
2020, mas, de acordo com a Associação
Brasileira de Energia

Eólica (ABEEOLICA),
a evolução da capacidade instalada vai dos
atuais 20,4 GWh para
30,6 GWh em 2030.
De acordo com a
ABEEOLICA
potencial para instalações
em terra pode chegar a
600 GWh e o offshore,
até 700 GWh. O debate
do planejamento energético também inclui
o hidrogênio, um dos
potenciais combustíveis do futuro.
A Política Nacional
de Mudança do Clima
é de 2009 e o Brasil,
até 2018, teve participação muito expressiva nas COP. Embora no momento seu
posicionamento
nas
discussões
externas
esteja discreto, é grande a competência dos
profissionais do País
que lidam com o tema,
que seguem atuantes.
Algumas legislações e
diretrizes foram publicadas nos últimos anos
e meses, regulando
partes da gestão. Em
2017, foi proposto e
aprovado o Renovabio
(Lei nº 13.576/2017),
que criou os créditos
de
descarbonização
para os combustíveis
veiculares.
Outro exemplo foi
a portaria 288/2020,
que estabeleceu o Floresta+, programa nacional de pagamento
por serviços ambientais, que possibilita aos
produtores privados
financiarem projetos
relacionados à preservação de mata nativa
ou outros serviços para
o ecossistema. A portaria contém apenas
diretrizes gerais da iniciativa e são aguardados outros atos normativos. Vários estados e
alguns consórcios interestaduais, como o da
Amazônia Legal, também elaboraram ou revisaram programas relacionados à mudança
do clima em 2021.
A
implementação
da gestão das emissões
envolve sempre muita
discussão nas jurisdições. Há mais de uma
possibilidade de formato, sendo as mais
usuais o tributo por
carbono ou o estabelecimento de um sistema
de comércio de emissões. O tributo prevê
uma cobrança por unidade de carbono emitida por alguns setores
da economia, em geral
os intensamente emissores, e gera recursos
para a região gestora.
Sobre os sistemas de
comércio de emissões
(ETS), é interessante
conhecer o relatório
da ICAP 2020 (International Carbon Action Partnership). Os
ETS são também estabelecidos com base
em alguns setores, que
variam de acordo com
a região. São distribuídas permissões de
emissão de gases de

efeito estufa pelo gestor
(que pode ser o País, o
estado ou uma jurisdição) para as entidades
envolvidas, que podem
ser gratuitas ou pagas,
gerando uma receita
para o País (ou para a
região). As instituições
que estão emitindo acima de suas permissões
precisarão reduzir ou
comprar créditos das
empresas que estão
emitindo abaixo.
Em paralelo aos
mercados regulados,
há os voluntários, gerenciados por plataformas que operam
internacionalmente.
Os projetos que mais
têm interessados nesses mercados são os
relacionados à manutenção de florestas.
Empresas,
mesmo
sem
compromissos
formais, têm interesse
em comprar créditos,
cujos processos de certificação nos mercados
voluntários e regulados
são rigorosos, garantindo a credibilidade.
Um dos programas que fizeram parte
importante das discussões foi o projeto
PMR (Partnership for
Market
Readiness)
do Banco Mundial. O
PMR- Brasil foi desenvolvido desde 2016,
sob a governança do
Ministério da Economia, envolvendo profissionais de referência, sendo concluído no
final de 2020 Indicou a
criação de um tributo
ou um mercado regulado para alguns setores
industriais, que ainda
não foi implementado.
Em paralelo, em junho de 2021, foi apresentado o projeto de lei
528, que propõe orientações para um mercado de carbono regulado, envolvendo alguns
setores. O Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), muito atuante nas discussões, complementou a proposta,
de maneira que a mesma Entidade Nacional
Designada (gestor) trate dos dois mercados
de carbono, o regulado
e o voluntário, mantendo um único registro de emissões. O PL
encontra-se em fase de
audiência pública.
Em meio a todas essas questões, que estarão na pauta da COP
26, o Brasil precisa
acelerar suas políticas
de gestão das emissões.
O envolvimento maior
da sociedade será fundamental para impulsionar as discussões e
para que o País retome
o protagonismo nesse tema fundamental
para a humanidade.
*Glenda Rangel Rodrigues é consultora líder em qualidade do ar
e descarbonização da
Ramboll Brasil.

De Holambra
Os Correios encaminhou à Câmara Municipal
de Holambra Ofício em
resposta a Moção que
solicitava a adoção de
providências referente
à melhoria na prestação
dos serviços postais na
cidade.
A Moção de Repúdio
foi apresentada no final
de setembro (20) e tinha como objetivo representar a população que
estava se queixando de
diversas questões como
enormes filas ocasionadas pelo número reduzido
de funcionários, horário
de atendimento ao público limitado a quatro horas
diárias de segunda a sexta-feira e a não entrega

de correspondências em
vários bairros urbanos da
cidade.
Segundo o Ofício, os
Correios informou que
diante da pandemia de
Covid-19 muitas localidades ficaram com o
efetivo reduzido, tendo
por consequência atrasos
pontuais de correspondências ou alteração de
horário de atendimento
nas agências. No entanto,
a Estatal definiu protocolo para retorno gradativo dos empregados às
atividades presenciais, à
medida que avança o ciclo
completo de imunização
contra o Coronavírus,
e adotou ações como a
execução de jornada extraordinária, contratação
de profissionais terceiri-

zados, retorno do horário
normal de atendimento,
regularização do estoque
de correspondências e
encomendas.
Ainda durante a sessão, ocorreu a leitura
do Projeto de Lei n.º
034/2021, de iniciativa
do Executivo, que visa
instituir o Fundo Especial
de Bombeiros (FEBOM).
De acordo com a propositura, o Fundo tem
por finalidade assegurar
meios para a expansão
e aperfeiçoamento de
combate a incêndios e salvamento local, facilitando
a gestão dos recursos
municipais empregados
nos serviços de bombeiro.
A propositura segue para
análise das Comissões
Permanentes da Câmara.
O vereador Jesus Aparecido de Souza, o Jesus
da Farmácia, apresentou
também Indicação Legislativa solicitando a construção de acostamento na
HBR-020, para o trânsito
e a segurança de pedestres e ciclistas.
A próxima sessão será
realizada no dia 08 de
novembro, no Plenário da
Câmara Municipal.

Prefeitura de Artur Nogueira
lança canal de Ouvidoria
exclusivo para a Saúde via
WhatsApp
De Artur Nogueira
A fim de proporcionar ferramentas de
aproximação entre a
Administração Pública
e a população, a Prefeitura de Artur Nogueira,
por meio da secretaria
de Saúde, lançou um
novo número de WhatsApp, que garantirá
que todas as demandas
levantadas pelos moradores sejam atendidas
com ainda mais eficiência. O novo canal
funcionará como uma
Ouvidoria exclusiva da
secretaria de Saúde.
Agora, através do número (19) 3827-9001, o
paciente poderá apresentar manifestações,
sugestões, elogios, solicitações, reclamações
e denúncias. A partir
das manifestações dos
usuários, a pasta recebe, analisa, orienta e
encaminha as questões
às áreas responsáveis
para que sejam feitas a
apuração e solução dos
casos.

“Queremos ouvir o
morador de Artur Nogueira, e assim traçar
melhorias aos serviços prestados. Estamos
sempre abertos às críticas e sugestões, e esse
novo canal nos auxiliará na promoção de um
atendimento cada dia
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mais eficiente e humanizado”, pontuou Angela Pulz Delgado.
A Prefeitura destaca
que no WhatsApp não
serão aceitas ligações,
apenas mensagens. O
canal funcionará de segunda a sexta-feira, as
8h às 17h.

Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim
Alves Barbosa, nº 65 – Centro

Central de Anúncios:
(19) 3896-1581 | 3896-1916 - E-mail:
Redação:
comercial@lclider.com.br
(19) 3896-1581 - E-mail: jornalismo@jorna- COLABORADORES:
loregional.net
O Regional abre espaço para os
Circulação:
interessados em publicar seus artigos.
Amparo - Artur Nogueira - Conchal - Cosmó- Entre em contato pelo email: jornalismo@
polis - Engenheiro Coelho - Espirito Santo
jornaloregional.net
do Pinhal - Estiva Gerbi- Holambra- Itapira Os artigos publicados neste jornal são de
- Jaguariúna - Mogi Guaçu - Mogi Mirim total responsabilidade de seus autores e não
Paulínia - Pedreira - Santo Antonio de Posse refletem a opnião deste jornal. O Jornal O
Serviço de atendimento ao assinante e
Regional se reserva ao direito de selecioná
assinatura: De segunda a sexta-feira, das -los para publicação e fazer adequadações à
8h00 às 18h00
linha editorial. As correspondência sem idenENDEREÇO:
tificação completa serão desconsideradas.

05 de Novembro de 2021

- Caderno A |

3

Governo de SP pode acatar emenda de Rafa
Zimbaldi sobre pedágios
Da Redação
O governo do Estado pode ou não acatar
emenda ao Orçamento
de 2022, de autoria do
deputado Rafa Zimbaldi
(PL), protocolada nesta
quarta-feira (27), solicitando que todo e qualquer aumento de tarifa de
pedágios nas rodovias estaduais seja encaminhado previamente para a
Comissão de Transportes

da Assembleia Legislativa (Alesp) para análise.
“É nítido que o país
passa por uma recessão
grave que se arrasta, sem
previsão de normalização
e a população está cada
vez mais sentindo no bolso o aumento das tarifas
das praças de pedágios
que não param de subir”,
afirma o deputado.

apresentou um projeto
de resolução (nº16/2021)
que determina que seja
realizada audiência pública nas cidades onde
serão construídas novas
praças de pedágios.
“Essa proposta é de
extrema
importância
para ampliarmos o diálogo com os munícipes de
uma determinada cidade
ou região que receberão
Audiências públicas
novas praças de pedáRafa Zimbaldi também gios”, disse o deputado,

assim que recebeu a notícia da publicação da proposta.
O projeto de resolução de autoria de Rafa
Zimbaldi não depende
de sanção do governador
João Doria porque propõe uma alteração no Regimento Interno da Alesp
e por isso depende apenas da aprovação final
pela Mesa Diretora após
tramitar pelas comissões
internas da Casa.

SP registra queda de 93% de mortes por
Covid-19 desde abril
Da Redação
O Governador João
Doria anunciou nesta
quarta-feira (3) que o
estado de São Paulo registrou, no último dia
2 de novembro, queda
de 93% nas mortes por
Covid-19 ante o início
de abril. Com o avanço
da vacinação, São Paulo
também teve em outubro o mês com menos
óbitos provocados pelo
coronavírus desde abril
de 2020, ainda no início da pandemia.

“É uma queda sensível graças ao avanço da
vacinação. É uma vitória da ciência, da vacina e da vida”, afirmou
Doria. “Temos bons índices acumulados nas
últimas nove semanas
aqui em São Paulo, e a
razão é a vacinação. São
Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil”,
reforçou o Governador.
Na última terça, a
Secretaria de Estado
da Saúde computou 62
mortes por Covid-19 em
São Paulo. O registro

verificado no último dia
1º de abril foi de 890
pacientes
infectados
pelo coronavírus que
não resistiram à doença.
O avanço da vacinação em São Paulo é
decisivo para a queda
expressiva de mortes
causadas pela Covid-19
no estado. A proporção
da população adulta
com esquema vacinal
completo saiu de 3,6%
em 1° de abril para 88%
até o início da tarde
desta quarta.

A ampla cobertura
vacinal em São Paulo
também resultou no total mensal mais baixo
de mortes por Covid-19
dos últimos 18 meses.
Dados do sistema Sivep-gripe do Ministério
da Saúde, que contabiliza óbitos por coronavírus em todo o país,
registram 2.192 mortes
em São Paulo em outubro - antes, o menor registro era o de abril de
2020, com 2.239 óbitos.
“Os números são reflexo da campanha de

vacinação no estado de
São Paulo, que tem hoje
mais de 72 milhões de
doses aplicadas. É fundamental que quem
precisa da segunda
dose vá aos postos de
vacinação para estar totalmente imunizado”,
disse o Secretário de
Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn.
No total, São Paulo
tem hoje 152.098 mortes e 4.407.756 casos
de Covid-19. Destes,
4.237.381 tiveram a doença e já estão recupera-

dos, incluindo 455.740
que foram internados e
receberam alta hospitalar. A taxa de ocupação
dos leitos de UTI no estado é de 25,94% e na
Grande São Paulo é de
34,9%.
Nesta quarta, há
3.189 pacientes internados no estado, sendo
1.509 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.680 em enfermaria. No dia anterior,
eram 1.556 pacientes
em UTIs e 1.676 em enfermaria.

Em sete dias, Brasil abre as portas para nova era
de conectividade 5G
Prepare-se! Na próxima semana, o Brasil
dá um passo importante para inaugurar uma
nova era de conectividade: o leilão do 5G. Nesta
quarta (27/10), 15 operadoras apresentaram propostas para os lotes disponíveis no certame e no
dia 4/11 os envelopes serão abertos pela Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esse
será um marco histórico
para o país e a chegada
da tecnologia 5G irá revolucionar os setores
econômicos. Para se ter
uma ideia, a expectativa
é que o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro
aumente R$ 6,5 trilhões
nos próximos 15 anos.
A quinta geração de
internet móvel favorece
conexões com qualidade
superior a todas as anteriores, com baixa latência (rápido tempo de resposta) e confiabilidade.
Dessa forma, possibilita

a utilização de máquinas
mais avançadas e a digitalização de processos.
Os impactos reverberam
para além do setor de
telecomunicações, com
potencial de gerar uma
revolução em outro segmentos, como na saúde,
educação, agropecuária,
comércio, serviço ou indústria. Todas as cadeias
produtivas irão passar
por uma transformação.
“A velocidade rápida,
com um tempo de resposta menor, permite
aumentar a quantidade
de dispositivos e máquinas conectadas entre si.
Na indústria, por exemplo, todo o sistema de
produção estará conectado, algo praticamente
impossível hoje em dia”,
detalha o ministro das
Comunicações,
Fábio
Faria.
Como consequência,
os setores se tornarão
mais eficientes, produtivos e competitivos no

cenário internacional,
capazes de gerar mais riquezas para o Brasil. De
acordo com levantamento divulgado pela Anatel, os segmentos que
mais contribuirão para o
crescimento do PIB nos
próximos anos são: Tecnologia da Informação
e Comunicação (R$ 1,3
trilhão); Governo (R$
1 trilhão); Manufatura
(R$ 1 trilhão); Serviços
(R$ 868 bilhões); Varejo (R$ 502 bilhões); e
Agricultura (R$ 434 bilhões).
Na avaliação do secretário de Telecomunicações do Ministério,
Artur Coimbra, a nova
geração de internet móvel irá promover uma revolução digital sem precedentes. “O 5G permite
a realização de atividades sensíveis ou críticas,
que necessitem que os
dados sejam transmitidos quase que em tem- autônomos, cirurgias à realidade virtual e con- tadeiras e maquinário
po real, como carros distância, aplicações de trole remoto de colhei- industrial”, pontua.

Em feriado sem vítimas fatais, Renovias
registrou fluxo de mais de 240 mil veículos na
Operação Finados
Da Redação
Mais de 240 mil veículos trafegaram pelas
rodovias
administradas pela Renovias, que
faz a interligação entre
Campinas, Circuito das
Águas e sul de Minas
Gerais, durante o feriado prolongado de Finados. O tráfego ficou
próximo da estimativa
feita pela concessionária, que era de 248 mil
veículos. Não houve
registros de acidentes
com vítimas fatais.
De
sexta-feira

(29/10) a terça-feira
(02/11), foram realizados 731 atendimentos
aos usuários, incluindo serviços de guincho,
socorro mecânico, inspeção e atendimento
pré-hospitalar. O Centro de Controle de Operações (CCO) da Renovias, que funciona 24
horas por dia, atendeu
451 chamados neste período, tanto pelo 0800
quanto pelos telefones
de emergência das rodovias. Houve o registro de 14 acidentes, com
nove vítimas leves e

duas graves.
O Sistema de Atendimento aos Usuários
(SAU) da Renovias está
à disposição 24 horas
por dia aos motoristas.
Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou
usar um dos fones de
emergência, implantados a cada quilômetro.
Dicas de segurança nas
rodovias e condições
antecipadas do tráfego
podem ser obtidas pelo
site www.renovias.com.
br.
A malha viária da
Renovias liga Campi-

nas, Circuito das Águas
e sul de Minas: SP-340
(Campinas/Mococa),
SP-342 (Mogi Guaçu/
Águas da Prata), SP344
(Aguaí/Vargem
Grande do Sul), SP-350
(Casa Branca/São José
do Rio Pardo) e SP215 (Vargem Grande
do Sul/Casa Branca),
com extensão de 345,6
quilômetros. A concessionária administra
as rodovias através do
Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São
Paulo.

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

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

assunto
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Circo dos Sonhos leva magia e encanto ao
Buriti Mogi Guaçu

Para garantir o embarque de toda família
Levar as crianças e no espetáculo, o Buriti
adolescentes para uma Shopping Mogi Guaçu
aventura fantástica num promove o “Compre e
reino mágico cheio de Ganhe, Circo dos Sonação e encantamento. É hos”. Vai funcionar asessa a missão do Circo sim: a cada R$ 150 em
dos Sonhos, que desem- compras nas lojas particibarca no Buriti Shopping pantes, o cliente pode troMogi Guaçu, a partir da car por 1 par de ingressos.
próxima sexta-feira (5) A promoção, que garante
para uma temporada in- 1.000 ingressos aos clientes, se encerra no dia 24
édita na cidade.
De Mogi Guaçu

apresentar os comprovantes de compras, com
valores acima de R$ 150
e fazer um cadastro informando o número do CPF.
O cliente poderá cadastrar o documento apenas
uma única vez.
“Estamos felizes em
poder receber o circo e
poder oferecer essa atração aos clientes. O espetáculo é encantador e tem
uma história que emociona o público. Vale à pena
vir com toda a família e
amigos. É uma superprodução, com mais de 150
pessoas envolvidas no
espetáculo como produtores, diretores, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, entre outros”, disse
Bruna.
Presidente voluntário
de novembro, último dia
da
Universidade Livre do
do espetáculo circense.
Circo,
projeto social inA gerente de marketstalado
na Quinta da Boa
ing do shopping, Bruna
Vista,
no
Rio de Janeiro,
Marcon, explicou que o
que
dá
aulas
circense para
Circo dos Sonhos está
mais
de
350
jovens,
o ator
sendo montado no estaMarcos
Frota
estará
precionamento principal do
sente
na
estreia,
no
dia
mais importante com5.
“Esse
é
um
espetáculo
plexo de compras, lazer
e entretenimento do mu- criado para toda a família
com muito carinho. Um
nicípio.
Para ganhar o par de show lúdico que oferece
ingressos será preciso aos adultos a oportuni-

dade de voltarem a ser
crianças. O programa
ideal para as crianças”,
disse Frota.
Espetáculo
O Mundo da Fantasia
conta a história de uma
criança que não desgrudava do vídeo game até o
aparelho entrar em curto-circuito e sua tela dar
lugar a um portal, que a
leva à fronteira entre a realidade e a ilusão.
Depois de ultrapassar
esse portal, a criança é
recepcionada pelos palhaços, que como bobos
da corte, apresentam o
reino encantado. Todo
o espetáculo acontece

no castelo do Mundo da
Fantasia, onde um show
de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos
infantis será exibido ao
público. “Apesar de todo
o aparato tecnológico,
a imaginação ainda é a
melhor e mais barata forma de brincar”, contou a
diretora da montagem,
Rosana Jardim.
As
apresentações
acontecerão de terça a
sexta-feira, às 20h, e aos
sábados, domingos e feriados, com três apresentações diárias, às 15h,
17h30 e 20h. Ingressos a
partir de R$ 15.
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Doe sangue neste sábado na
UNIFAJ – Campus 1
De Jaguariúna
A Campanha de Doação de sangue “Semeie
solidariedade,
cultive a vida” acontecerá em Jaguariúna
neste sábado, dia 6.
Desta vez, diferentemente das edições anteriores, a população

poderá fazer a doação
na UNIFAJ – Campus-1.
Para doar é necessário apresentar documento de identificação
com foto e preencher
alguns pré-requisitos
como: apresentar boas
condições de saúde,
pesar no mínimo 50 kg

e ter entre 16 e 69 anos
(desde que a primeira
doação tenha sido feita
até 60 anos).
A Campanha acontecerá das 8h30 às
12h, e é uma parceria
entre a Prefeitura de
Jaguariúna e o Hemocentro da Universidade Estadual de Campi-

nas (Unicamp). Dessa
forma, todo o sangue
coletado abastece o
Banco de Sangue da
Unicamp que mantém
o Banco de Sangue Regional.
O Campus 1 da UNIFAJ fica na rua Amazonas, 504, Dom Bosco.

Polo da UniCesumar é inaugurado em Pedreira ofertando
cursos de graduação e pós-graduação a distância
De Pedreira

e mais diversos cursos
nas áreas de Gestão, TecO Centro Universi- nologia e Educação. “A
tário Unicesumar inau- Unicesumar tem uma
gurou nesta quinta-feira, das melhores estrutu28 de outubro, seu Polo ras tecnológicas e pedde Educação à Distância agógicas do país, obtenem Pedreira, oferecen- do máximo conceito no
do dezenas de cursos de Índice Geral de Cursos
graduação e pós-gradu- (IGC), do Ministério da
ação, contando com as Educação (MEC). Todo
presenças do prefeito esse conteúdo fica à disHamilton Bernardes Ju- posição dos alunos no
nior, vice-prefeito Fábio Ambiente Virtual de
Polidoro, vereador Jed- Aprendizagem
(AVA),
son Panegassi, secretária onde o estudante tem
de Educação Mariangela acesso às aulas ao vivo e
Rodrigues, empresários, gravadas, atividades de
comerciantes e convida- estudo, palestras e pode
dos.
realizar consultas com
Entre as opções estão professores e tutores”,
os cursos de Gastrono- destacou a gestora do
mia, Design de Moda, Polo de Pedreira, FerDesign de Interiores, nanda Toledo Ferreira.
Pedagogia,
AdminisUm dos grandes diftração, Ciências Con- erenciais da modalidade
tábeis, Educação Física, de Ensino a Distância é
Engenharia de Produção a flexibilidade com que

o aluno pode estudar,
sendo possível assistir
às aulas de sua casa,
por meio da internet, no
horário que lhe for mais
conveniente, ressaltou
na ocasião o consultor
de implantação de novos
pólos, Jairo Nakashima.
A secretária municipal
de Educação Mariangela
Rodrigues parabenizou a
gestora Fernanda Toledo
Rodrigues pela iniciativa
de trazer para Pedreira o
Polo da UniCesumar. “A
Universidade é aprovada pelo MEC com o primeiro lugar em ensino
a distância, as pessoas
devem investir em seu
aprimoramento e assim conseguir vencer no
mercado de trabalho”,
concluiu Mariangela Rodrigues.
A UniCesumar é hoje
uma das maiores uni-

versidades de ensino
à distância do país e
está presente em todos
os estados brasileiros.
“Parabéns a Fernanda
e o Silvio Ferreira pela
iniciativa de grande
importância para Pedreira, desejo muito
sucesso e solicito que os
pedreirenses procurem
estudar e assim estar
melhor preparado para
a vida e o mercado de
trabalho”, enfatizou Polidoro.
Atualmente a UniCesumar conta com mais
de 300 mil alunos em
mais de 700 polos de
educação à distância em
todo o país. “Durante a
pandemia ficou evidente
a importância do ensino
a distância, que facilita muito os estudos e o
valor investido é bem
menor que em uma fac-

uldade presencial, uma
tendência que chegou
para ficar, por esta razão
as pessoas de qualquer
idade devem estudar e
se especializar na área
que mais gosta, assim
estará apto a ocupar um
cargo em uma empresa,
comércio e prestadora
de serviços. Parabéns a
gestora Fernanda Toledo

Ferreira por estar abrindo um Polo da Unicesumar em Pedreira”, destacou na oportunidade
o prefeito Hamilton Bernardes Junior.
A sede do Polo de Pedreira da UniCesumar
está localizada na Rua
Luis Novo, nº 41ª, Vila
Santo Antonio, telefone:
(19) 99801-8058.

Jaguariúna retoma aulas 100% presenciais na rede
pública nesta quarta-feira
De Jaguariúna

Municipal nº 4.346,
que estabelece a obrigA rede pública de atoriedade da volta às
ensino de Jaguariúna aulas presenciais e deretomou integralmente fine as regras e exceções
as aulas e demais ativi- a serem seguidas.
dades presenciais nesta
O retorno presencial
quarta-feira, dia 3 de integral é válido para
novembro. O retorno toda a rede, como os
é previsto no Decreto CEIs (centros de edu-

cação infantil), EMEIs
(escolas municipais de
educação infantil), Ensino Fundamental e o
CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos). O uso de máscaras
dentro das unidades
de ensino continua
obrigatório.

Segundo o Decreto
4.346, a obrigatoriedade do retorno presencial não será aplicada nos seguintes casos:
estudantes com comorbidades, gestantes
ou puérperas; a partir
de 12 anos pertencente ao grupo de risco

para Covid-19 e que
não tenha completado
seu ciclo vacinal contra a Covid-19 e menor
de 12 anos pertencente
ao grupo de risco para
Covid-19.
Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, aos estudantes

que não retornarem
presencialmente, será
oferecido ensino remoto por meio de plataformas digitais, atividades impressas, aulas
síncronas – próprio
professor da turma – e
outros meios específicos.

Novembro Azul: Holambra estimula realização
de exames para detecção precoce do câncer de
próstata
De Holambra
O Departamento Municipal de Saúde de Holambra inicia este mês a
campanha voltada à conscientização de homens
com objetivo de incentivar
a procura por exames para
diagnóstico precoce do

câncer de próstata. A ação
faz parte do movimento
Novembro Azul.
A população masculina
a partir dos 50 anos será
estimulada a procurar as
unidades básicas de atendimento para realizar exames preventivos de sangue
e urina. Para isso, basta

apresentar o Cartão Cidadão. Não há necessidade
de agendamento prévio
para a realização dos procedimentos. De acordo
com o diretor da pasta,
Valmir Marcelo Iglecias,
em caso de alteração o
paciente será direcionado para um urologista. “A

detecção precoce nos possibilita mais chances de
tratamento”, explicou. “É
importantíssimo ter informações sobre a doença.
Preconceitos relacionados
ao exame de toque retal,
que é simples, precisam
ser deixados de lado”.
Ainda segundo o dire-

tor, a rede pública municipal de saúde oferece apoio
psicológico, orientação e
acompanhamento
para
pacientes diagnosticados
com câncer de próstata. O
tratamento, que é de alta
complexidade, é realizado
na Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp)

ou em outras unidades de
referência do Sistema Único de Saúde (SUS).
No Brasil, de acordo
com o Instituto Nacional
de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo
mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

Águas de Holambra alerta: fique atento aos
vazamentos de água
De Holambra
Vazamentos
dentro
de casa podem alterar, e
muito, a conta de água.
No sentido de alertar a população, a concessionária
Águas de Holambra alerta
para que o usuário esteja
sempre atento. Se a fatura de água e esgoto veio
muito alterada, pode haver vazamento dentro da

residência - e eles causam
grandes transtornos. Uma
torneira gotejando, por
exemplo, perde em média
40 litros por dia. Em um
mês são, ao menos, 1.200
litros ou 1,2 metro cúbico
de água perdidos.
De acordo com o coordenador de Operações e
Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, uma
descarga desregulada des-

perdiça 20 litros de água
toda vez que é acionada e
um cano com vazamento
de 2 milímetros deixa escorrer 96 mil litros de água
em um mês.
Muita gente não sabe,
mas boa parte dos vazamentos domésticos são
imperceptíveis,
difíceis
de encontrar. A água dos
vazamentos não identificados normalmente per-

corre paredes, estragando
pinturas, causando mofo
e gerando uma umidade
que pode comprometer
até as estruturas do imóvel. Em alguns casos, é
possível que até lajes e telhados cheguem a ceder.
“Então, os riscos são realmente enormes”, alerta
Alan.
Vazamentos em apartamentos podem ser ainda

piores, pois muitos condomínios não possuem
hidrômetros individuais.
“Vale lembrar que os andares mais baixos são mais
suscetíveis a vazamentos,
pois a pressão da água que
vem dos apartamentos
acima chega sempre com
mais força, facilitando que
ela escape e cause infiltrações”, explica Alan.
Inicialmente, é possível

fazer alguns testes rápidos que podem ajudar na
identificação de vazamentos na sua casa, a exemplos
de manchas na parede e
sinais de umidade no piso.
Mas é importante destacar
a importância de acionar
um especialista para identificar o local exato do problema e, assim, evitar que
as paredes sejam quebradas sem necessidade.
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Saúde aplica 863 doses num único dia em público de
12 a 17 anos
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Saúde realizou
nesta quarta-feira, 3 de
novembro, a vacinação
da primeira dose contra
a Covid-19 para adolescentes com idade entre
12 e 17 anos e conseguiu
imunizar 863 indivíduos. Com o avanço da
vacinação deste grupo,
já foram aplicadas no
munícipio 8.253 doses
neste público específico,

sendo 298 delas em adolescentes com comorbidades.
Em breve, novas agendas de vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos
serão abertas. Por isso,
a Secretaria de Saúde
recomenda o agendamento antecipado para
agilizar o atendimento
e, principalmente, evitar
aglomerações. As datas
dos agendamentos são
comunicadas nos canais
oficiais da Prefeitura.

A enfermeira da pasta, Luciana Leinatti,
explicou que, tão logo
chegue mais doses, será
possível distribuir os
imunizantes para as unidades de saúde, a fim
de que a imunização no
município avance ainda
mais. “É importante aumentar a proteção contra
a Covid-19, sendo fundamental ainda completar o ciclo vacinal. É somente com as duas doses
da vacina que atingire-

mos a proteção máxima
possível”, reforçou.
Em Mogi Guaçu, até o
momento, 228.303 doses foram aplicadas no
município desde o início
da campanha, no final
de janeiro. São 119.867
imunizados com a primeira dose, 96.492 pessoas com as duas, sendo
3.992 com o imunizante
de dose única. Além disso, 7.952 doses adicionais de reforço foram aplicadas.

Programa promove 11 acolhimentos de pessoas em
situação de rua em três meses de trabalho
De Mogi Guaçu

203 abordagens foram
realizadas pela equipe
O Programa Segu- multidisciplinar. As pesrança, Cidadania e Acol- soas em situação de rua
himento, voltado ao aten- recebem orientações sodimento multidisciplinar bre o programa e que
de pessoas em situação tipo de ajuda podem ter.
de rua, continua com o “A gente permanece retrabalho de busca ativa alizando a busca ativa e
no município. O pro- fazemos as abordagens
grama foi lançado no dia diariamente no mu23 de julho pela Secretar- nicípio. Também atenia Municipal de Assistên- demos solicitações vindas
cia Social e os números externamente de órgãos
dos atendimentos real- de Saúde, de Secretarias
izados são positivos.
e até da própria família”,
De julho a outubro, comentou Elaine Cris-

tina Alberti, enfermeira
e coordenadora do programa.
Em três meses de trabalho, a equipe conseguiu
promover 11 acolhimentos, sendo dois casos de
internação psiquiátrica.
Além disso, houve cinco
pessoas em situação de
rua encaminhadas para
tratamento ambulatorial
psiquiátrico e cinco retornaram aos municípios
de origem, sendo dois
casos de reinserção familiar. “Nós temos solic-

itações de alguns casos
em que a pessoa não
está totalmente em situação de rua, mas ela está
na rua por conta do uso
de drogas. Auxiliamos
também esse público dependente químico, que
devido a essa dependência acaba ficando na rua.
Fazemos as abordagens
nesses casos e os devidos
encaminhamentos”, explicou.
“É uma ação constante
que vai continuar em nosso município em reforço

ao trabalho já realizados
pelas entidades que atuam diretamente com essa
população. Já senti uma
melhora ao percorrer
diariamente os diversos
bairros da cidade e com
muito trabalho iremos
zerar a incidência das
pessoas em situação de
rua”, ressaltou o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, que liderou o
processo de organização
do programa.
Além do trabalho de
abordagens, a equipe

multidisciplinar, composta por Elaine Cristina Alberti (enfermeira e
coordenadora), Marcela Rodrigues Sibella
(psicóloga) e Carlos Pinheiro (monitor), faz o
atendimento das famílias
e o acompanhamento
dos casos. A sede do programa fica localizada na
Rua Ernesto Pinheiro
Fonseca, s/n, no Jardim
Planalto. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (19)
3841 9282.

Mais de 360 exames de mamografia são realizados
pela Prefeitura na Santa Casa
De Mogi Mirim

realizar os exames de
mamografia por meio
Em outubro, num do Sistema Único de
mutirão de seis dias, o Saúde (SUS) e conscimunicípio realizou 365 entizar sobre a saúde
exames de mamografia, da mulher foram os
essencial no combate ao principais objetivos da
câncer de mama. A ação iniciativa
organizada
preventiva que superou pela Prefeitura, com
as expectativas e atingiu atendimento a todas
números satisfatórios as mulheres, em espeintegra a programação cial, àquelas com idade
alusiva ao “Outubro a partir de 40 anos. As
Rosa”, realizada pela mulheres que tenham
Secretaria de Saúde.
histórico familiar da
Ampliar o acesso, in- doença na família tamcentivar as mulheres a bém integra o públi-

co-alvo da campanha.
A mamografia detecta precocemente o
câncer e sua descoberta
em um estágio inicial
impede a evolução da
doença. Para atender o
maior número de pessoas, os exames foram
oferecidos nos dias 8,
15, 21, 25, 27 e 29, das
7h às 18h, sempre na
Santa Casa.
Além do exame de
mamografia, a programação municipal do
“Outubro Rosa” tam-

bém englobou ações em
todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
no dia 16. Na prática,
as mulheres realizaram
procedimentos
como
exame clínico das mamas e a coleta de exame
papanicolau/citopatológico/CO.

cia da paciente, onde a
equipe de enfermagem
faz a avaliação do exame.
Caso seja constatada
alguma irregularidade,
a mulher é imediatamente informada sobre
o resultado do exame.
Além disso, ela será
encaminhada para o
Resultados
setor de ginecologia que
As imagens captura- poderá solicitar mais
das pelos mamógrafos exames, dentre eles, resão encaminhadas para alização de ultrassom
a UBS (Unidade Básica ou biópsia. Esses novos
de Saúde) de referên- pedidos são agendados

na Santa Casa ou nas vagas que o município tem
direito junto ao AME
(Ambulatório Médico
de Especialidades), em
Mogi Guaçu. Todos esses serviços têm a supervisão da Secretaria de
Saúde de Mogi Mirim.
Se houver a constatação de câncer de
mama, a paciente segue
para o serviço especializado no tratamento de
pacientes oncológicos,
no qual Mogi Mirim é
referenciada.

CEGEP inicia matrículas de cursos técnicos para 2022
De Mogi Guaçu

mente, na secretaria da
instituição, situada à
O Centro Guaçuano Rua Francisco Franco
de Educação Profission- de Godoy Bueno, 295,
al (CEGEP) iniciou nes- Imóvel Pedregulhal, de
ta quarta-feira, 3 de no- segunda a sexta-feira,
vembro, as matrículas das 7h às 21h.
de cursos técnicos em
São nove cursos disdiferentes áreas com poníveis entre Admininício das aulas pre- istração,
Alimentos,
visto para o primeiro Edificações, Eletrônisemestre de 2022. As ca, Imagem Pessoal,
inscrições podem ser Logística, Meio Amrealizadas até o final biente, Recursos Hude janeiro, presencial- manos e Segurança do

Trabalho, com dois a
três semestres de duração e cinco dias de
aulas semanais.
Para
efetuar
a
matrícula, os interessados devem apresentar
cópias das seguintes
documentações:
certidão de nascimento ou
certidão de casamento,
RG, CPF, comprovante
de endereço, histórico
do ensino médio, uma
foto 3x4 e R$ 6,00 para

a confecção da carteirinha de estudante.
Menores de 18 anos
devem entregar cópias
do CPF dos pais ou responsáveis.
Os adolescentes que
ainda não concluíram o
ensino médio também
podem se inscrever,
mas devem apresentar
declaração de matrícula da escola em que está
estudando. No ato da
matrícula é pedido para

os interessados que
doem 1kg de alimento
não perecível.
De acordo com o diretor-geral da instituição, João Francisco
Fantinato Pansani, os
cursos oferecidos pelo
CEGEP
representam
importante oportunidade de formação e
qualificação profissional aos jovens e adultos.
“Temos no CEGEP
uma estrutura que é

referência para toda a
região e cursos técnicos
de qualidade, que fazem
a diferença para quem
está em busca de novas
chances no mercado de
trabalho”, disse.
Mais
informações
estão
disponíveis
pelo site www.cegep.
com.br ou pelos telefones (19) 3851-8585 /
(19) 3818-3030 / (19)
99880.1289.

EMEBs voltam a atender 100% da capacidade a partir
do dia 8 de novembro
De Mogi Mirim
As unidades da Rede
Municipal de Ensino
voltarão a admitir a presença de 100% do número de alunos matriculados. A medida é válida
para as Escolas Municipais de Educação Básica
(EMEBs) e entra em vigor
a partir da publicação do
decreto 8.477/2021, publicado neste sábado (30),

no Jornal Oficial do Município.
Na prática, o retorno
do atendimento com toda
a capacidade das unidades acontecerá a partir
de segunda-feira, 8 de novembro. Assim, será encerrado o sistema de revezamento que marcou a
retomada do ensino presencial. Desde 16 de agosto, as EMEBs tiveram as
turmas, independente do

horário da manhã ou da
tarde, divididas em dois
grupos, com 50% em ensino presencial em uma
semana e 50% em outra
semana.
A medida é válida para
os estudantes da chamada educação infantil, ensino fundamental I e ensino fundamental II. O
decreto também indica
que a presença de alunos
continua facultativa. Con-

tudo, segue obrigatória
àqueles, cujos pais ou responsáveis optarem pelo
ensino remoto, a realização das atividades de
forma impressas e/ou online.
Não haverá mudanças,
no momento, quanto aos
Centros
Educacionais
Municipais de Primeira
Infância (CEMPIs). Nesta
fase de retomada, iniciada
em 4 de outubro, retor-

nam ao modo presencial
apenas as crianças do maternal, com idade entre 2
anos e 3 anos e 11 meses.
Oito CEMPIs e duas associações conveniadas à
Prefeitura já retornaram.
As aulas e atividades
da Rede Estadual de Ensino e das instituições de
Ensino Superior do Município de Mogi Mirim
seguirão as orientações
e a legislação de seus re-

spectivos órgãos de regulamentação. Importante
ressaltar que é obrigatória
a adoção, por todas as instituições de ensino localizadas em Mogi Mirim,
dos protocolos sanitários
específicos para o setor
de educação, aprovados
pela Secretaria de Estado
de Saúde, disponíveis no
sítio eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronovirus/planosp.
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Quebras de recorde nas raças Angus, Ultrablack, Brangus e
Quarto de Milha no 24º Leilão VPJ

Da Redação
O 24º Leilão VPJ
Genética, realizado no
último sábado, 30 de
outubro, em Jaguariúna
(SP), veio coroar toda a
excelência de trabalho
e a constante evolução
da VPJ Pecuária, com a
impressionante quebra
de recordes de valores
dos animais de elite das
raças Angus, Ultrablack,
Brangus e Quarto de
Milha, alcançando um
faturamento de R$ R$
7.088.000,00. O leilão
primou por exemplares
de genética diferenciada, tendo transmissão
do canal Terra Viva.
A raça Angus obteve
excelente procura, com
investimentos expressivos: o maior se deu

com o touro Angus VPJ
Evolution Sure Fire
FIV1160, que, após uma
disputa por 15 interessados, teve cota de 50%
arrematada por R$ 576
mil, o que representa
uma valorização recorde
de R$ 1.152.000,00. O
investimento no exemplar, de 22 meses, foi
realizado pelo criador
Ricardo Beira, da Fazenda Villa di Roma, de
Pedreira (SP).
O presidente da VPJ,
Valdomiro
Poliselli Júnior, destacou
que essa foi a primeira comercialização de
reprodutores do programa VPJ Angus Marbling, desenvolvido há
cinco anos, que visa ao
melhoramento de animais genético para

maior área de olho de
lombo e marmoreio,
uma seleção para linhagens especializadas em
qualidade de carne.
O faturamento total da raça Angus para
machos e fêmeas R$
2.532.600,00.
Os touros Angus
comercializados
para
centrais tiveram valorização de R$ R$ 259,8
mil, todos eles comercializados em 50%, ficando o novo investidor
sócio da VPJ Pecuária.
O leilão teve uma
valorização
recorde
da fêmea VPJ Ultrablack Levine FIV012,
comercializada por R$
102.600,00. Com previsão de parto para
janeiro de 2022, foi
arrematada pelo cri-

ador Manoel Alípio
Albuquerque Jr, da
Agropecuária
MAAJ,
de Canudos (BA). A
raça Ultrablack foi responsável,
segundo
Poliselli, por uma grata
surpresa. “A fantástica
procura e valorização
das fêmeas foram inesperadas e muito importantes, porque começam
a coroar o trabalho da
Associação Brasileira de
Angus no investimento
na criação dessa raça. O
mercado respondeu! E
quando o investimento
é em fêmeas, é porque
vai desenvolver para
criação”. O criador da
Bahia comprou o maior
volume de Ultrablack do
leilão, para desenvolver
um núcleo da raça.
O faturamento total

da raça Ultrablack para
machos e fêmeas foi de
R$ 592.200,00.
A raça Brangus teve
como grande destaque
o touro VPJ Astro Final Cut FIV564, com
venda de 50% por R$
180.000,00 valorização
recorde nacional da raça
de R$ 360.000,00, para
Adriano Ribeiro Cavalcante e Ederson Pereira
de Oliveira, da Pecuária
Simprão, de Pratápolis,
MG.
O faturamento total
da raça Brangus para
machos e fêmeas foi de
R$ 988.200,00.
Os 3 touros Brangus
comercializados
para centrais tiveram
valorização total de R$
594.000,00, todos eles
comercializados
em

50% (R$ 297.000,00),
ficando o novo investidor sócio da VPJ
Pecuária.
Também em grande
destaque, o Leilão VPJ
Genética da raça Quarto
de Milha obteve valorização recorde do leilão
com Shinning Sixty Six,
sendo arrematada por
R$ 504.000,00, pelo
criador Ricardo Beira, da Fazenda Villa di
Roma, de Pedreira, SP.
O Leilão da raça
Quarto de Milha também contou com uma
belíssima homenagem
ao garanhão POP Superhorse e sua linhagem
superpremiada,
que obteve excelente
valorização no leilão e
perpetua seu sucesso
em altíssimo nível.
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Judocas guaçuanos conquistam pódios em competições
De Mogi Guaçu

Cinco deles sagraram-se
campeões em suas cateA participação da gorias: Isadora Mariana
equipe de Mogi Guaçu Barbosa, Gabriela da
no Campeonato Paulista Silva Ramalho, Letícia
por Faixas rendeu pódios Bezerra Ferreira, Caio
para cinco atletas. A com- Barbosa da Silva e Bruno
petição foi realizada no Henrique Mariano Barúltimo dia 30, na Arena bosa.
Olímpica no Centro de
Outros judocas conExcelência de Judô, em quistaram
o
pódio,
São Bernardo do Campo. como João Victor Lopes
Dos 10 atletas que Miguel, primeiro vicerepresentam a Secretar- campeão; Raul dos Reis
ia de Esporte e Lazer/ Silva, primeiro terceiro
AJAS Judô Mogi Guaçu, colocado. Além deles, três
sete subiram ao pódio. atletas ficaram na quinta

colocação em suas categorias: Julia Karolayni
Ribeiro, Mathias Fernando Almeida Corrêa e Erik
Gouveia da Silva.
“Esse evento reuniu
atletas de todo o Estado
de São Paulo elevando o
alto nível da competição
e, com os resultados obtidos, colocamos o nome
de Mogi Guaçu entre os
melhores do Estado”, comentou o sensei e técnico
Antônio Silva.
Jogos Escolares

Sofia dos Reis Silva, de
14 anos, fez parte da Delegação Paulista de Judô e
participou dos Jogos Escolares Brasileiro (Jeb’s).
A competição foi realizada no Rio de Janeiro entre os dias 30 e 31 outubro
e 1º e 2 de novembro.
A atleta ficou na 10º
colocação em sua categoria. Sofia é aluna da FEG
(Fundação Educacional
Guaçuana) e faz parte da
equipe da Secretaria de
Esporte e Lazer/AJAS
Judô Mogi Guaçu.

Fisiculturista Maria Luiza é campeã
do Musclecontest Nacional
De Pedreira

fisiculturismo do Brasil, reunindo aproxiA atleta de fi- madamente mil atletas
siculturismo
pe- do Brasil, EUA, Japão,
dreirense Maria Luiza Egito, Colômbia, ParaCasagrande esteve dis- guai, Uruguai e Argenputando nos dias 30 e tina.
31 de outubro, nas deOs atletas foram dipendências do Clube vididos em sete categoConcórdia em Campi- rias, sendo: Bodybuildnas, o Musclecontest ing, Classic Physique,
Nacional, maior com- Men’s Physique, Bikipetição amadora de ni, Wellness, Figure e

Women’s Physique. A
pedreirense Maria Luiza Casagrande participou na categoria Figure, onde conquistou
o título de Campeã, garantindo vaga para disputar os três maiores
eventos da modalidade
no Brasil, Noite dos
Campeões, Arnold e
Mr. Olímpia.
“Estou muito feliz

com o resultado, é uma
competição de alto
nível e estar entre as
campeãs é ver que todo
o empenho, dedicação
e apoio principalmente
dos amigos valeram a
pena”, comentou Maria Luiza, que também
agradeceu o apoio da
Secretaria Municipal
de Esportes de Pedreira.

Mariana dos Santos é campeã
da Prova de Três Tambores na
Hípica Cenaem
De Pedreira

petidores de toda a região,
a atleta Mariana Santos
A atleta pedreirense foi o grande destaque da
Mariana dos Santos es- categoria Mirim, conquiteve disputando no úl- stando o primeiro lugar
timo final de semana a e o título de Campeã.
prova dos Três Tambores “Quero agradecer a toda Hípica Cenaem, na ci- dos que fazem parte de
dade de Morungaba.
minha equipe, que tão
A etapa reuniu com- bem me prepararam para

mais uma competição,
o importante apoio dos
parceiros e da Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer”, destacou na ocasião Mariana Santos.
O secretário de Esportes e Lazer de Pedreira, Valdir Carlos Volpato,
parabeniza Mariana pe-

los excelentes resultados
alcançados nas últimas
competições. “Os esportistas pedreirenses tem
muito orgulho de você,
seus resultados comprovam que seu futuro
será bilhante”, ressalta
o secretário municipal
Patão.

Equipe de Tiro com Arco de Pedreira conquista bons
resultados em prova disputada em Joaquim Egídio
De Pedreira
A Equipe TAP - Tiro
com Arco de Pedreira
esteve disputando no
domingo, 31 de outubro, a última prova
outdoor
organizada
pelo Polo Bortoloto,
nas dependências do
Restaurante Rural “O
Rancho”, em Joaquim
Egídio.
Uma pequena garoa
acompanhou insistentemente os arqueiros

durante toda a competição, mas não tirou
o brilho e tampouco atrapalhou a boa performance da equipe.
Na categoria Recurvo Freestyle Adulto o
arqueiro Diego Niero conquistou o Ouro,
com 510 pontos dos
560 possíveis; Pela
categoria
Composto
Adulto, Paulo Cesar
Campos ficou com o
Bronze,
alcançando
536 pontos; Na catego-

ria Composto Veterano
dois arqueiros da equipe subiram no pódio,
Silvio Parente conquistou a Prata, com 512
pontos e André Peron
ficou com o Ouro, com
546 pontos.
“Ficamos
muito
satisfeitos com os resultados, levando em
consideração o longo
tempo sem participar
das provas. Esperamos
que o esporte volte novamente, apesar de o

Calendário Anual estar
quase terminando, que
venha 2022, com um
novo calendário, onde
a equipe espera continuar com os bons resultados”, destacaram os
atletas pedreirenses,
que também agradeceram a Prefeitura de Pedreira, através da Secretaria de Esportes e
Lazer pelo importante
incentivo e apoio para
a disputa das competições.

Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca
de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
ANGELO DE SOUZA NETO e MAIARA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE, sendo ANGELO DE SOUZA
NETO, solteiro, nascido no dia vinte e dois de maio de um mil e novecentos e oitenta e sete (22/05/1987),
de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Angelândia - MG, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de NUNO TORQUATO DE SOUZA e de DOLORES CAMARGOS DE SOUZA; e MAIARA CRISTINA
FERNANDES DE ANDRADE, divorciada, nascida no dia trinta de março de um mil e novecentos e noventa
e três (30/03/1993), de nacionalidade brasileira, vendedora, natural de Campinas - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha
de JOSÉ CARLOS FERNANDES DE ANDRADE e de MARIA CRISTINA DA SILVA DE ANDRADE.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JOSÉ CUSTODIO DA SILVA e NADIR APARECIDA ALVES, sendo JOSÉ CUSTODIO DA SILVA, divorciado,
nascido no dia dezesseis de janeiro de um mil e novecentos e cinquenta e seis (16/01/1956), de nacionalidade
brasileira, motorista, natural de Itajubá - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOÃO
CUSTODIO DA SILVA e de IRACEMA SANTOS SILVA; e NADIR APARECIDA ALVES, divorciada, nascida no
dia vinte e seis de setembro de um mil e novecentos e cinquenta e nove (26/09/1959), de nacionalidade
brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOÃO MARIA
ALVES e de ALZIRA PULZ ALVES.
─────────────────────────────────────────────────────────────

LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA e VANESSA CASARIN, sendo LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA, solteiro, nascido no dia dois de janeiro de um mil e novecentos e oitenta e sete (02/01/1987), de nacionalidade
brasileira, coordenador de utilidades, natural de Mogi Mirim - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e de ROSELI APARECIDA DE FREITAS OLIVEIRA; e VANESSA
CASARIN, solteira, nascida no dia nove de janeiro de um mil e novecentos e noventa e um (09/01/1991),
de nacionalidade brasileira, enfermeira, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de AILTON LUIZ CASARIN e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DORTA CASARIN.
─────────────────────────────────────────────────────────────
AIRTON SEVERO DE SOUZA e LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA, sendo AIRTON SEVERO DE SOUZA,
solteiro, nascido no dia vinte e dois de agosto de um mil e novecentos e noventa e seis (22/08/1996), de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de FRANCISCO ALEIXO DE SOUZA e de PASTORA NICOLAU SEVERO; e LETICIA MOREIRA
DE OLIVEIRA, solteira, nascida no dia quatro de
setembro de dois mil (04/09/2000), de nacionalidade brasileira, costureira, natural de Conchal - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ADÃO MACHADO DE OLIVEIRA e de
MARIA INES MOREIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JONAS LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e SIMONE DIAS RODRIGUES, sendo JONAS LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, solteiro, nascido no dia catorze de outubro de um mil e novecentos e noventa e dois
(14/10/1992), de nacionalidade brasileira, jardineiro, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado
de São Paulo, filho de ISRAEL SALOMÃO DOS SANTOS e de SILVIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS; e
SIMONE DIAS RODRIGUES, divorciada, nascida no dia vinte e seis de março de um mil e novecentos e noventa
e um (26/03/1991), de nacionalidade brasileira, costureira, natural de Sete Lagoas - MG, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de EUFRASIO GONÇALVES RODRIGUES e de NELCILA DA COSTA DIAS.
────────────────────────────────────────────────────────────
RENAN ALVES MEIRA e ANDRÉIA MENDES DE ALMEIDA, sendo RENAN ALVES MEIRA, solteiro, nascido
no dia primeiro de junho de um mil e novecentos e noventa e sete (01/06/1997), de nacionalidade brasileira,
tratorista, natural de Angelândia - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JUVENTINO ROCHA
DE MEIRA e de FRANCISCA ALVES DE MEIRA; e ANDRÉIA MENDES DE ALMEIDA, solteira, nascida no
dia dez de janeiro de um mil e novecentos e noventa e dois (10/01/1992), de nacionalidade brasileira, auxiliar
geral, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO CORDEIRO DE
ALMEIDA e de APARECIDA RODRIGUES MENDES DE ALMEIDA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 04 de novembro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
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Editais
CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número
56.759.947/0001-35, com endereço na cidade de JABOTICABAL, Estado de São Paulo, na AV. CARLOS BERCHIERI, n° 940 (VENDEDORA), FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, especialmente ACRIZIO RODRIGUES NETO, adquirentes de imóveis
situados no loteamento JARDIM SANTA CRUZ, nesta cidade de Mogi Guaçu/SP, para que, no prazo
máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente edital, entrem em contato com a VENDEDORA, sob pena de operar-se, de pleno direito, a rescisão do vínculo
contratual constituído, ficando a VENDEDORA investida no direito de alienar a terceiros o imóvel,
sem ressalva ou restrição de nenhuma natureza, independentemente de outra formalidade, aviso,
notificação judicial ou extrajudicial.

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável
CNPJ Nº 11.166.922/0001-90
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável – CONDESU, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Convite n. 03/2021, Processo n. 166/2021, objeto: contratação de
empresa para a prestação de serviços de manutenção e conservação de jardins, praças, corredores
centrais e áreas verdes no município de Artur Nogueira, à empresa Coleta CTMR Limpeza e Construções Ltda., CNPJ n. 17.468.456/0001-83, com sede na Avenida Santo Antonio, n. 299, Sala 04,
Centro, Mogi Mirim/SP, CEP 13800-000, com valor total de R$ 982.396,72 (novecentos e oitenta e
dois mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), para o prazo de 03 (três) meses.
Cosmópolis, 26 de outubro de 2021. Julio Cezar Simon Carmona, Superintendente.
EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede
da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
ADRIANO MOREIRA DA SILVA e KAREN FERNANDA ARAUJO DE PAULA, sendo ADRIANO MOREIRA DA SILVA, divorciado, nascido no dia quinze de agosto de um mil e novecentos e oitenta e
três (15/08/1983), de nacionalidade brasileira, soldador, natural de Angelândia - MG, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e de ORLINDA MOREIRA DE SOUZA; e KAREN FERNANDA ARAUJO DE PAULA, solteira, nascida no dia oito de
março de um mil e novecentos e noventa e oito (08/03/1998), de nacionalidade brasileira, manicure, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de EDENILSON
BARBOSA DE PAULA e de FABIA REGINA ARAUJO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DIEGO DEILTON PINHEIRO e CARLA DANIELA ALEXANDRE DE ALMEIDA, sendo DIEGO
DEILTON PINHEIRO, solteiro, nascido no dia primeiro de dezembro de um mil e novecentos
e noventa e oito (01/12/1998), de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, natural de Conchal
- SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de MARTHA REGINA PINHEIRO; e
CARLA DANIELA ALEXANDRE DE ALMEIDA, solteira, nascida no dia cinco de agosto de dois
mil e três (05/08/2003), de nacionalidade brasileira, do laR, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de DAIR APARECIDO DE ALMEIDA e de ANGELA CRISTINA
ALEXANDRE.
─────────────────────────────────────────────────────────────
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA e EMILY QUINTAIS LIMA, sendo BRUNO HENRIQUE DE
OLIVEIRA, solteiro, nascido no dia quatro de junho de um mil e novecentos e noventa e nove
(04/06/1999), de nacionalidade brasileira, cronoanalista, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e de CIBELE FABIANA
DA SILVA OLIVEIRA; e EMILY QUINTAIS LIMA, solteira, nascida no dia oito de maio de dois mil e
um (08/05/2001), de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de Mogi Guaçu - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de MANOEL MESSIAS DOS SANTOS LIMA e de GILIANE
CRISTINA DA SILVA QUINTAIS LIMA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES e AMANDA HELOISA GALVÃO SILVA, sendo MATHEUS
HENRIQUE GONÇALVES, solteiro, nascido no dia vinte de maio de um mil e novecentos e noventa
e cinco (20/05/1995), de nacionalidade brasileira, empresário, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de GILSON DONIZETE GONÇALVES e de MARIA CICERA
PINHEIRO DA SILVA; e AMANDA HELOISA GALVÃO SILVA, solteira, nascida no dia cinco de abril
de dois mil (05/04/2000), de nacionalidade brasileira, estagiária, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de AILTON APARECIDO CARDOSO SILVA e de MARIA
DAS DORES GALVÃO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
RONALDO BARBOSA e DULCE CLARA COSER, sendo RONALDO BARBOSA, viúvo, nascido
no dia treze de setembro de um mil e novecentos e sessenta e oito (13/09/1968), de nacionalidade
brasileira, aposentado , natural de São Lourenço do Turvo - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filho de FLORENCIO BARBOSA e de GERALDA RIBEIRO DA SILVA; e DULCE CLARA
COSER, solteira, nascida no dia vinte de abril de um mil e novecentos e setenta e três (20/04/1973),
de nacionalidade brasileira, empresára, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filha de JOSÉ COSER e de LOURDES MOREIRA DOS SANTOS COSER.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 064/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 064/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de cadeiras giratórias e
telefones IP com identificador de chamadas, conforme Termo de Referencia - Anexo I do edital, tendo
como detentora da Ata a empresa: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,
CNPJ Nº 32.158.543/0001-28, Total Fornecedor R$ 18.428,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e oito
reais); RA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, CNPJ Nº 54.561.071/0001-92, Total
Fornecedor R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 26 de outubro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 064/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 064/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de cadeiras giratórias e
telefones IP com identificador de chamadas, conforme Termo de Referencia - Anexo I do edital, tendo
como detentora da Ata a empresa: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,
CNPJ Nº 32.158.543/0001-28, Total Fornecedor R$ 18.428,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e oito
reais); RA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, CNPJ Nº 54.561.071/0001-92, Total
Fornecedor R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 26 de outubro de 2021. ANGELA PULZ DELGADO, Secretária Municipal de Saúde e MICHELE ADELE F. PASSOS, Secretária
Municipal de Finanças – Autoridades Competentes no Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

─────────────────────────────────────────────────────────────
RENAN OTTE e RAQUEL MOREIRA MARTINS , sendo RENAN OTTE, solteiro, nascido no dia
trinta e um de outubro de um mil e novecentos e noventa e um (31/10/1991), de nacionalidade
brasileira, autônomo, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de CELSO OTTE e de MARIA HELENA SCHIAVETTI OTTE; e RAQUEL MOREIRA MARTINS
, divorciada, nascida no dia vinte e três de junho de um mil e novecentos e noventa e sete
(23/06/1997), de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de Araras - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de JOSÉ IRISMAR MARTINS e de JOSEFA MOREIRA MARTINS.
──────────────────────────────────────────────────────────────
NELSON ROSSI FILHO e ALEXANDRA COLOMBINI, sendo NELSON ROSSI FILHO, divorciado,
nascido no dia dezessete de janeiro de um mil e novecentos e setenta e quatro (17/01/1974),
de nacionalidade brasileira, motorista, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filho de NELSON ROSSI e de APARECIDA MADALENA ANTONHOLI ROSSI; e ALEXANDRA COLOMBINI, divorciada, nascida no dia vinte e um de março de um mil e novecentos
e setenta e sete (21/03/1977), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Mogi Guaçu - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de OTAVIO COLOMBINI e de NEUSA DE CAMPOS COLOMBINI.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DAVID SENA DA SILVA JÚNIOR e BRUNA DE OLIVEIRA BENTO, sendo DAVID SENA DA SILVA
JÚNIOR, divorciado, nascido no dia dezesseis de agosto de um mil e novecentos e noventa e
quatro (16/08/1994), de nacionalidade brasileira, tratorista, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de DAVIID SENA DA SILVA e de ELIANA APARECIDA LOCATELLI BENEDINI DA SILVA; e BRUNA DE OLIVEIRA BENTO, divorciada, nascida no dia vinte e
um de julho de um mil e novecentos e noventa e três (21/07/1993), de nacionalidade brasileira, do
lar, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ CARLOS BENTO e de ELAINE REGINA DE OLIVEIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DIEGO JUNIO LEITE DA SILVA e THAMIRES BENEDINI DA SILVA , sendo DIEGO JUNIO LEITE
DA SILVA, solteiro, nascido no dia vinte e nove de agosto de dois mil (29/08/2000), de nacionalidade brasileira, mecânico, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de CÍCERO BARBOSA DA SILVA e de MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA; e THAMIRES
BENEDINI DA SILVA ,divorciada, nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de um mil e novecentos
e noventa e sete (25/02/1997), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de DAVID SENA DA SILVA e de ELIANA APARECIDA
LOCATELLI BENEDINI DA SILVA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
LUCIANO MOREIRA DA SILVA e TATIANE SOARES DA SILVA, sendo LUCIANO MOREIRA
DA SILVA, divorciado, nascido no dia sete de julho de um mil e novecentos e setenta e sete
(07/07/1977), de nacionalidade brasileira, forneiro, natural de Junqueirópolis - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de GERSINO PEREIRA DA SILVA e de CLEUSA MOREIRA
DA SILVA; e TATIANE SOARES DA SILVA, divorciada, nascida no dia onze de janeiro de um mil e
novecentos e oitenta e nove (11/01/1989), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Andradas - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ALFREDO MANOEL DA SILVA e de
ROSEMARY APARECIDA SOARES DA SILVA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
ALEXANDRE SALMAZI e ALESSANDRA SANTOS DE ALMEIDA, sendo ALEXANDRE SALMAZI, solteiro, nascido no dia quinze de agosto de um mil e novecentos e oitenta e nove
(15/08/1989), de nacionalidade brasileira, armador, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de MARIA SALMAZI; e ALESSANDRA SANTOS DE ALMEIDA,
solteira, nascida no dia treze de julho de um mil e novecentos e noventa e quatro (13/07/1994),
de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filha de VALDEREZO PEREIRA e de ALZIRA RODRIGUES DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
ELCIO FERREIRA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ, sendo ELCIO FERREIRA, solteiro,
nascido no dia vinte e um de maio de um mil e novecentos e setenta e nove (21/05/1979), de
nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filho de LOURDES FERREIRA; e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ, divorciada,
nascida no dia oito de outubro de um mil e novecentos e setenta (08/10/1970), de nacionalidade
brasileira, autônoma, natural de Santa Mariana - PR, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA e de MARIA SENHORA ARCANJO DE OLIVEIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 03 de novembro de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS/ SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
O Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis/SP, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração
EIRELI - EPP, torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 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.
O candidato disporá de 3 (três) dias úteis a partir da divulgação da classificação, para contestá-la por meio de interposição de
recurso, conforme previsto no Capítulo 11 do edital do concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
Cosmópolis, 28 de outubro de 2021.
RENATO TREVENZOLLI
Presidente da Câmara do Município de Cosmópolis/SP

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:
_________________________________________________
MATHEUS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, solteiro, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, natural de Jaguariúna SP, residente à Rua Emilio Romanini, 254, Jardim Maria Helena,
Santo Antonio de Posse - SP, filho de TATIANA APARECIDA
ALVES DE OLIVEIRA; e MICHAELLY MONIQUE DA SILVA solteira, de nacionalidade brasileira, estudante, natural de Jaguariúna - SP, residente à Rua Emilio Romanini, 254, Jardim Maria
Helena, Santo Antonio de Posse - SP, filha de ISRAEL BATISTA
DA SILVA e de LUCIMARA DE SOUZA.
_________________________________________________
LUCAS WILLIAN DIONISIO LEOBINO, solteiro, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, natural de Campinas
- SP, residente Rua Ernesto Chiarini de Ugo, 46, Vila Esperança,
Santo Antonio de Posse - SP, filho de LUIZ ANTONIO JUVÊNCIO LEOBINO e de MARIA CONCEIÇÃO DIONISIO; e
EDRIANE CAMPOS DA SILVA solteira, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, natural de Amparo - SP, residente
Rua Ernesto Chiarini de Ugo, 46, Vila Esperança, Santo Antonio
de Posse - SP, filha de JULIO CESAR DA SILVA e de MARCIA
SILVEIRA CAMPOS.
_________________________________________________
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, 04 de novembro de 2021.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

05 de Novembro de 2021

Câmara Municipal de Artur Nogueira
RESUMO DA PAUTA DA MATERIA, DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA, DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA,
QUE SE REALIZOU NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, QUARTA-FEIRA, ÀS 18H30.
1ª PARTE – EXPEDIENTE:
01 – Verificação de presença dos Senhores Vereadores.
02 – Leitura pelo Vereador José Sebastião Barbosa, de um trecho da Bíblia Sagrada.
03 – Votação da Ata 24ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 18 de outubro de 2021.
Aprovada por unanimidade.
04 – Leitura de correspondências recebidas do Executivo:
•
Ofício nº 364/2021, subscrito pela Sra. Mayra de Souza Barbosa, Chefe de Gabinete, que
envia cópia de Convênio.
05 – Leitura de Projetos:
•
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”;
•
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”;
•
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.”;
•
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.”;
•
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”;
•
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”;
•
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”;
•
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”.
Encaminhados às comissões competentes.
06 – Leitura e votação de Moções:
•
Nº 035/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub;
•
Nº 036/2021, de autoria do vereador Marcelo de Oliveira Ribeiro;
•
Nº 037/2021, de autoria dos Vereadores José Pedro de Jesus Paes e Anderson Henrique
Teles dos Reis.
Aprovadas por unanimidade.
07 – Leitura e encaminhamento de Indicações:
•
Nº 672 a 674/2021, de autoria da vereadora Maria José Pereira do Amaral Hunglaub;
•
Nº 675 e 676/2021, de autoria do vereador Adalberto Di Lábio;
•
Nº 677/2021, de autoria do Vereador Reinaldo Amélio Tagliari;
•
Nº 678 a 681/2021, de autoria do Vereador José Sebastião Barbosa;
•
Nº 682/2021, de autoria do Vereador Anderson Henrique Teles dos Reis;
•
Nº 683 a 688/2021, de autoria do Vereador Dailton Silva Barbosa.
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 Complementar nº 014/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei Complementar nº 014/2021, de autoria do Executivo, que “Dá
nova redação ao art.4º da Lei Complementar nº 514/2012 que criou e regulamentou a contribuição
compulsória de caráter suplementar do FUNPREMAN – Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira”.
Aprovado por unanimidade.
03 – Leitura e Votação do Requerimento de Dispensa de Pareceres e Urgência Especial ao Projeto
de Lei nº 066/2021.
Aprovado por unanimidade.
- Discussão Única do Projeto de Lei nº 066/2021, de autoria do Executivo, que “Abertura de Crédito
Especial por excesso de arrecadação convênio, superávit financeiro do exercício anterior e por anulação de dotação e determina outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
04 - Leitura e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do Vereador Adalberto
Di Lábio, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à
aplicação das Emendas Parlamentares recebidas pelo Município de Artur Nogueira e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
Presidência da Câmara Municipal de Artur Nogueira, em 4 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$ 229,71”

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)

40º
41º
42º

160
527
632

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Bruna Caroline Faccina
10º
17902568

40.685.289-3

Mogi Mirim, 05 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

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.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORÁRIO(s)
1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
25º
Juliana Cristina Dos Reis
17903788
Dr.OJosé
Alves,
nº403
– Centro – Mogi Mirim / SP
2- Rua:
PARA
CARGO
DE:
BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
CNPJ. 08.996.378/0001-07
RG.
17º
Jéssica Querido Zanaga
17902731
3- PARA O CARGO DE: CONTADOR
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
Wanderley Carlos Pinhati
02º
17900256
17901682
17903931

Mario Tarso Albertin
Liliane Kazue Irie

45.300.803-3

36.332.973-0

64.946.241-5
11541369
41.698.928-7

05º
Vitória Guerra Bernardi
17902197
4- PARA O CARGO DE: FARMACEUTICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.

55.155.257-8

Josiane Valpassos Rodrigues Borin
46º
17903935
5- PARA O CARGO DE: FISIOTERAPEUTA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
13º
Amanda Greise Lima
17902523

40.928.606-0

14º
15º
16º

29.295.738-5

Ana Paula Cavalcante Quaresma

40.855.218-9

17904520

Suenimeire Vieira

41.349.757-4

17904155

Éder Ap. Da Silva

17903157
17903823

17º
Maira Candeira Brambilla
17902406
6- PARA O CARGO DE: PORTEIRO/CONTROLADOR DE FLUXO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
RG.
05º
Carlos Roberto Mancini
98300084
06º

49.049.573-4

Felipe Megda

57.793.368-1

93781441
45.219.378-3

Mogi Mirim, 05 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

316.456.048-61

Katy Tamiris Silva Ferreira

444.270.448-16

Camila Regina Soares Souza

329.978.868-05

Priscila Tacão De Morais

364.153.938-20

Mogi Mirim, 05 de Novembro de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 – PROC ADM
Nº 4571-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MEDGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto:
Registro de preços para futura aquisição de EPI (Equipamentos de proteção individual) e materiais
preventivos relacionados à pandemia de COVID-19 – Conforme Termo de Referência do Edital do
Pregão Eletrônico nº 061/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 36.800,00 (trinta e seis mil
e oitocentos reais). Data de assinatura: 04/11/2021. Artur Nogueira, 04 de novembro de 2021. Lucas
Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

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.

04º

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.

1- PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
CPF.
39º
Camila Daidone Nogueira
733
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018
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Rua: Dr. José
Alves, nº403
– Centro
– Mogi
Mirim / SP Sustentável
Consórcio
Intermunicipal
para
o Desenvolvimento
CNPJ Nº 11.166.922/0001-90
CNPJ. 08.996.378/0001-07
EXTRATO DE CONTRATO
O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável – CONDESU, com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, torna público o Contrato n. 10/2021, referente ao
Convite n. 03/2021, Processo n. 166/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção e conservação de jardins, praças, corredores centrais e áreas verdes
no município de Artur Nogueira. Contratada: Coleta CTMR Limpeza e Construções Ltda., CNPJ n.
17.468.456/0001-83, com sede na Avenida Santo Antonio, n. 299, Sala 04, Centro, Mogi Mirim/SP,
CEP 13800-000, com valor total de R$ 982.396,72 (novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), para o prazo de 03 (três) meses. Cosmópolis, 29 de outubro
de 2021. Julio Cezar Simon Carmona, Superintendente.

05 de Novembro de 2021
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 053/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 047/2021

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 053/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura contratação de empresa para dedetização, desinsetização, desratização, limpeza e higienização dos prédios escolares e das caixas de
areia e água, conforme termo de referencia, tendo como detentora da Ata as empresas: IMPACTO
CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME - CNPJ n° 03.267.141/0001-63 no valor total de R$ 13.459,86
- (Treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), MARLENE DA SILVA
IMUNIZADORA – CNPJ n° 15.089.476/0001-18 no valor total de R$ 12.424,23 - (Doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) e MASTER CONTROL LTDA EPP – CNPJ n°
07.517.721/0001-12 no valor total de R$ 21.840,00 - (Vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais).
Artur Nogueira, 14 de Outubro de 2021. RODRIGO S. DOS S. PORTELLO – Pregoeiro.

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 047/2021, cujo objeto é o registro de preços para futuras aquisições de materiais de construção
em geral, para uso nos diversos setores e departamentos municipais, conforme termo de referencia,
tendo como detentora da Ata a empresa: A.V.P Rosolen ME - CNPJ n° 35.373.188/0001-06 no valor
total de R$ 150.640,00 - (Cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais), AZANHA E BARBAM
TRANSPORTES EIRELI - EPP – CNPJ n° 44.678.282/0001-56 no valor total de R$ 149.990,00 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais) e N DE OLIVEIRA ZAGGO - GESTAO DE
NEGOCIOS – CNPJ n° 30.128.357/0001-10 no valor total de R$ 114.684,00 - (Cento e quatorze mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais). Artur Nogueira, 20 de Setembro de 2021. RODRIGO S. DOS S.
PORTELLO – Pregoeiro.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 047/2021

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 047/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura contratação de empresa para dedetização, desinsetização, desratização, limpeza e higienização dos prédios escolares e das caixas de
areia e água, conforme termo de referencia, tendo como detentora da Ata as empresas: IMPACTO
CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME - CNPJ n° 03.267.141/0001-63 no valor total de R$ 13.459,86
- (Treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), MARLENE DA SILVA
IMUNIZADORA – CNPJ n° 15.089.476/0001-18 no valor total de R$ 12.424,23 - (Doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) e MASTER CONTROL LTDA EPP – CNPJ n°
07.517.721/0001-12 no valor total de R$ 21.840,00 - (Vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais).
Artur Nogueira, 14 de Outubro de 2021. DEBORA DEL’BIANCO B. SACILOTTO - SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO - Autoridade Competente - DECRETO Nº 128/2021.

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 047/2021, cujo objeto é o registro de preços para futuras aquisições de materiais de construção
em geral, para uso nos diversos setores e departamentos municipais, conforme termo de referencia,
tendo como detentora da Ata a empresa: A.V.P Rosolen ME - CNPJ n° 35.373.188/0001-06 no valor
total de R$ 150.640,00 - (Cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais), AZANHA E BARBAM
TRANSPORTES EIRELI - EPP – CNPJ n° 44.678.282/0001-56 no valor total de R$ 149.990,00 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais) e N DE OLIVEIRA ZAGGO - GESTAO DE
NEGOCIOS – CNPJ n° 30.128.357/0001-10 no valor total de R$ 114.684,00 - (Cento e quatorze mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais). Artur Nogueira, 20 de Setembro de 2021. JOAQUIM CHAVES
PINHEIRO - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - Autoridade
Competente - DECRETO Nº 128/2021.

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 057/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 057/2021, cujo objeto é aquisição de areia fina branca e lavada, para parques infantis das
unidades das creches, emeis, emefes, quadra do ginásio de esporte mauricio sia e parques de praças
municipais conforme termo de referência, tendo como detentora do contrato a empresa: A.V.P Rosolen ME - CNPJ n° 35.373.188/0001-06 no valor total de 144.768,60 - (Cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos). Artur Nogueira, 28 de Setembro de 2021.
RODRIGO S. DOS S. PORTELLO – Pregoeiro.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 057/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 057/2021, cujo objeto é aquisição de areia fina branca e lavada, para parques infantis das
unidades das creches, emeis, emefes, quadra do ginásio de esporte mauricio sia e parques de praças
municipais conforme termo de referência, tendo como detentora do contrato a empresa: A.V.P Rosolen ME - CNPJ n° 35.373.188/0001-06 no valor total de 144.768,60 - (Cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos). Artur Nogueira, 28 de Setembro de 2021.
DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - CAIO VINICIUS
RODRIGUES GOMES - SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER -Autoridade Competente - DECRETO Nº 128/2021.

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 – PROC ADM
Nº 4570-2/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de cadeiras giratórias e telefones IP com identificador de chamadas– Conforme
Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 064/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor
total: R$ 18.428,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e oito reais). Data de assinatura: 27/10/2021.
Artur Nogueira, 04 de novembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 – PROC ADM
Nº 4570-2/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): R & A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA. Objeto: Registro de preços
para futura aquisição de cadeiras giratórias e telefones IP com identificador de chamadas– Conforme
Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 064/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor
total: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Data de assinatura: 27/10/2021. Artur Nogueira, 04
de novembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 71,01”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 061/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 061/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de EPI (Equipamentos de
Proteção Individual) e materiais preventivos relacionados á pandemia de Covid-19, conforme Termo
de Referencia - Anexo I do edital, tendo como detentora da Ata a empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 02.248.312/0001-44, total fornecedor R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ Nº 47.063.094/0001-01, total fornecedor R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais); MEDGRAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 14.766.081/0001-40, total fornecedor R$ 36.800,00
(trinta e seis mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 27 de outubro de 2021. JAQUELINE CHICHURRA
SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 061/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 061/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e materiais preventivos relacionados á pandemia de Covid-19, conforme
Termo de Referencia - Anexo I do edital, tendo como detentora da Ata a empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 02.248.312/0001-44, total fornecedor R$ 3.360,00 (três mil trezentos
e sessenta reais); CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ Nº 47.063.094/0001-01,
total fornecedor R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais); MEDGRAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 14.766.081/0001-40, total fornecedor R$
36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 27 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$ 78,90”

Extrato de Contrato Aditado
Contrato: 021/2020
Tomada de Preços: 002/2020
Contrato FEHIDRO 042/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI EPP
Adita-se o presente contrato em 2,9823%.
Valor deste termo aditivo é de R$ 20.033,31 (Vinte Mil Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos).
Valor proveniente de recursos estaduais.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais originárias não conflitantes com os termos
do presente aditamento.
Data Assinatura: 03 de novembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 – PROC
ADM Nº 4571-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição
de EPI (Equipamentos de proteção individual) e materiais preventivos relacionados à pandemia de
COVID-19 – Conforme Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 061/2021. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais). Data de assinatura:
04/11/2021. Artur Nogueira, 04 de novembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 – PROC ADM
Nº 4571-0/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de EPI (Equipamentos de proteção individual) e materiais preventivos relacionados à pandemia
de COVID-19 – Conforme Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 061/2021. Vigência:
12 (doze) meses. Valor total: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Data de assinatura:
04/11/2021. Artur Nogueira, 04 de novembro de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 077/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um
LINK de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade mínima de 500 Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, mediante implantação de
LINK de comunicação de dados de internet a ser instalado no Datacenter “Servidores PFsense” da
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos
equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, conforme Termo de Referencia
deste Edital.. Data da Realização 19/11/2021 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, 04 de novembro de 2021. Glauci de Souza
Barbosa-Secretária Municipal de Administração-Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 078/2021-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 PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA
MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 19/11/2021 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, 03 de novembro de 2021. Autoridades Competentes do Decreto 128.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 079/2021
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 RESERVATÓRIOS METÁLICOS PARA ÁGUA POTÁVEL, TIPO CILÍNDRICO, PARA
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. Data da Realização 19/11/2021 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, 04 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”

