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SP entrega Auto Bomba de Salvamento ao Corpo de
Bombeiros de Amparo

A Viatura Auto Bomba de
Salvamento (ABS), obtida
a partir da reivindicação
do deputado Edmir Chedid
(DEM) ao governo estadual,
foi entregue nesta sextafeira (29) ao 3º Pelotão
de Amparo. A solenidade,
promovida pelo 19º Grupamento de Bombeiros,
contou com a participação
do parlamentar, do prefeito Carlos Alberto Martins,
do vice-prefeito Gilberto
Piassa, além de vereadores
e autoridades locais.
O veículo destinado ao
município possui motor de
280 cavalos, câmbio automatizado, cabine dupla
para melhor acomodação do
efetivo e reservatório para
quatro mil litros de água.
Também conta com bomba
de água de vazão com 750
GPM, sistemas eletrônicos
de espuma e guincho. “O
comando da viatura é automatizado para facilitar as
atividades dos bombeiros”,
afirmou o parlamentar.
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Governo de São Paulo estreia na
COP26 e reafirma compromisso
com as metas do Acordo de Paris
O Governador João Doria
abriu a participação do Estado de São Paulo como governo subnacional na Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas
(COP26), no encontro sobre
o “Dia Mundial das Cidades”, na manhã deste domingo (31), em Glasgow, na
Escócia. A ação é promovida
pela principal associação

mundial de governos locais
e subnacionais dedicados
ao desenvolvimento sustentável, o ICLEI, além do
Governo da Escócia.
“Estamos aqui para destacar a importância das ações
realizadas pelos governos
subnacionais. Estas ações
devem ser acompanhadas
com o aporte dos governos estaduais e do governo

Segurado
da Sicredi
União PR/
SP, produtor
guaçuano
recebe
indenização
após perda de
lavoura

Educação de
Mogi Guaçu
retoma aulas
presenciais
com 100% da
capacidade
e adesão é
opcional

federal o mais fortemente
possível, porque as cidades
não são responsáveis por
uma parte importante das
emissões de carbono, mas
também pelo fato de que as
cidades são justamente os
territórios onde os impactos
dessas emissões são sentidos pela população”, disse
João Doria.
Página 3.

Chuva de
pétalas e
apresentações
culturais
marcam
início das
comemorações
de 30 anos de
Holambra

Casado com Andreia
Aparecida Mota dos Santos
e pai de dois filhos - Jhonatan de 12 anos e Silvia
de apenas 1 ano de vida -,
o produtor rural Claudinei
José dos Santos, associado da Sicredi União PR/
SP desde julho de 2018,
recebeu integralmente um
seguro rural de cerca de
R$ 22 mil após perder toda
sua lavoura de hortifruti,
atingida por forte geada em
julho deste ano.

Escolas da Rede Municipal de ensino de Mogi
Guaçu retomam aulas presenciais com 100% da capacidade de atendimento no
dia 8 de novembro, seguindo orientações do Plano São
Paulo. O ensino híbrido,
todavia, continuará sendo
ofertado, uma vez que o
retorno presencial não será
obrigatório.
O novo cronograma, segundo o secretário municipal de Educação, Paulo
Paliari, foi aprovado pelo
Conselho Municipal.

Holambra iniciou a celebração dos 30 anos de
emancipação político-administrativa com um ato cívico,
apresentações artísticas e
uma emocionante chuva de
pétalas em frente ao Paço
Municipal. A cerimônia contou com a participação do
prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa
Yvonne Schouten Capato, do
vice-prefeito Miguel Esperança e sua esposa Ivone
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Padre Roque
terá trecho em
mão dupla
ampliado em
Mogi Mirim

Cetesb
vistoria Aterro
Sanitário
de Itapira e
atribui maior
nota IQR dos
últimos anos

Uma reivindicação antiga
de usuários e comerciantes
será atendida em breve.
A Prefeitura Municipal de
Mogi Mirim irá ampliar o
trecho em mão dupla da Rua
Padre Roque. O objetivo é
melhorar o fluxo e ampliar
o movimento de veículos,
facilitando o acesso de consumidores a uma via importante para o comércio local.

O Aterro Sanitário Municipal recebeu a nota mais alta da
Cetesb (Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo) nos
últimos anos e também a melhor avaliação da região: 9,4 no
IQR – Índice de Qualidade dos
Resíduos.
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Cemitério de Jaguariúna abre
em horário especial neste Dia de
Finados

O Cemitério Municipal de
Jaguariúna se prepara para
receber os visitantes neste
feriado de Dia de Finados.
De sábado até terça-feira o
local funcionará com horário
estendido. O portão abrirá às

7h e fechará às 17h30.
A decisão tomada pela
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Jaguariúna, visa evitar a aglomeração de pessoas somente no
feriado, dia 2.
Página 4.
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ARTIGOS

A Fé e a dor
*

Por Paiva Netto
Num artigo assinado por Ian Sample, datado de 1/10/2008, publicado
no periódico inglês The Guardian,
tomamos conhecimento de uma pesquisa científica que confirma a eficácia
da religiosidade no combate à dor. De
acordo com a matéria, uma equipe de
cientistas da Universidade de Oxford, no
Reino Unido, chegou a essa conclusão
ao realizar exames de imagens cerebrais
em uma série de indivíduos que foram
submetidos a choques elétricos, após
observar estampas religiosas. Afirma
ainda o texto que “o trabalho contou

com dois grupos: um de católicos praticantes e outro de ateus e agnósticos.
O experimento consistiu em mostrar a
eles a figura da Virgem Maria, do artista italiano Sassoferrato, e a pintura ‘A
Dama com Arminho’, de Leonardo da
Vinci. Após admirar uma das imagens
durante meio minuto, os participantes
recebiam descargas elétricas durante 12
segundos e deviam qualificar o nível de
dor que sentiam. Os católicos e os agnósticos registraram níveis similares de dor
após ver a pintura de Leonardo, mas os
primeiros experimentaram 12% menos

depois que observaram a imagem da
Virgem Maria. Quando foram comparados os escaneamentos cerebrais de
ambos os grupos, ficou comprovado
que, quando os crentes viam a Virgem,
ativava-se em seus cérebros uma área
denominada córtex pré-frontal ventrolateral direito”.
Relativamente ao texto em lide, a
jornalista Maria Jesús Ribas, da Agência
Efe, traz a palavra da doutora Katja Wiech, uma das autoras do trabalho: “Esta
área se encarrega de dar um significado
neutro ou positivo a uma experiência

Virão novas vítimas
*

matamentos, queimadas, garimpos,
grilagem de terras e
demais crimes contra
o Brasil, que atingem
em especial a Amazônia”.
Não há tempo a
perder. Os sinais de
exaurimento do planeta doente estão
cada vez mais próximos e mais frequentes. Quem diria que o
Estado de São Paulo
enfrentaria tempestades de areia típicas do
Saara? É o recado explícito de que preferimos fabricar desertos
a nos enriquecermos
com o uso sustentável
de nosso patrimônio maior: a vasta cobertura vegetal, que
exterminamos com
volúpia assassina.
A mensagem foi
emitida por cientistas de todo o planeta, pela sensibilidade
de tantas Gretas que
gritam e não são ouvidas por quem deveria
prestar atenção. Até
porque, vivem sustentados pelo povo
que deixam à sua própria sorte, desamparados por quem é
pago para protegê-lo.

“Cada fração de grau
– cada segundo de
atraso – conta. É contabilizado em termos
de vidas perdidas,
casas incendiadas ou
inundadas, encarecimento de alimentos
e destruição de valor.
É a corrida por um
mundo mais saudável, mais justo, resiliente, clima-positivo
e carbono-negativo”.
Prevalecerá a sensatez, a razão e a vontade de sobreviver à
sanha negacionista
dos parvos, dos toscos, dos primatas?
Hartung cita Barack
Obama, de quem o
mundo tem saudades: “somos a primeira geração a sentir
os impactos da mudança climática e a
última geração que
pode fazer algo sobre
isso”. Aguardemos e
oremos!
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

*

Por José Renato Nalini

Em 1989, o produtor de documentários da TV polonesa, à época vice-presidente da Associação Universal de Esperanto, jornalista
Roman Dobrzy?ski,
esteve no Brasil para
participar da inauguração do Templo
da Boa Vontade. Na
ocasião, em entrevista, perguntou-me
como podia pregar
o Ecumenismo Irrestrito falando em
Jesus. Respondilhe, conforme tantas
vezes expusera meu
pensamento acerca
deste tópico, que
uma das grandes
tarefas da Religião
de Deus, do Cristo
e do Espírito Santo
é dessectarizá-Lo,
pois Jesus é o Cristo
Ecumênico, o Divino
Estadista, e concluí:

Entes Queridos
Por Douglas S. Nogueira

Jesus, o Cristo Ecumênico, o
Estadista Divino
Paiva Netto

José de Paiva Netto ? Jornalista,
radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.
boavontade.com

*

Por José Renato Nalini

Depois de cerca de
seiscentas e dez mil
mortes causadas pela
COVID-19, o mundo
não se prepara, mas
vai enfrentar muitas
outras, que superarão
de longe tal cifra. É
a consequência do
aquecimento global,
provocado pela emissão de gases venenosos, causadores do
efeito-estufa. Os governos não têm dado
o crédito adequado
ao alarme editado
pelo sexto relatório
do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas
– IPCC. A reação tem
sido insuficiente. A
preocupação do governante é com reeleição e o único recado
que chega à COP-26 é
a mendicância: pedir
dinheiro estrangeiro
para cumprir a Constituição Brasileira.
Paulo Hartung,
uma das raras vozes
sensatas neste Brasil
do desvario, alertou,
no artigo “A última
chance de frear a
mudança do clima”
(OESP-5.10.21), ser
“imperioso combater
a ilegalidade de des-

nociva, o que nos ajuda a enfrentá-la
melhor, e auxilia as pessoas a interpretar
a dor e a torná-la menos ameaçadora”.
Segundo a referida Agência, o estudo
também atestou que esse “efeito analgésico” não está atribuído a uma religião
em particular, sendo possível alcançá-lo
por intermédio de meditação e outras
estratégias psicológicas.

o Provedor Celeste
não é um rancoroso
exclusivista. Ele é
um Ideal Sublime de
Humanidade, Amor,
Solidariedade, Justiça e Compaixão
para todos os seres
espirituais e humanos. Jesus é uma
conquista diária
para os que têm sede
de Saber, de Misericórdia, de Fraternidade, de Generosidade, de Liberdade,
de Solidariedade e
Igualdade, segundo
a Lei Universal da
Reencarnação,
— que dá a cada
um de acordo com
as obras de cada um
(Evangelho, segundo Mateus, 16:27).
Jesus, em Si mesmo, não constitui
fator de rancores
e guerras. Pregou,
com o Se u N o vo
Mandamento —
“Amai-vos como Eu

vos amei. Somente
assim podereis ser
reconhecidos como
meus discípulos”
(Evangelho, consoante João, 13:34
e 35) —, o Amor
elevado à enésima
potência. O que as
criaturas terrenas
fizeram com a Sua
Mensagem é criação
reducionista delas
(...).
Revelar o excelso
significado do Seu
Evangelho e do Seu
Apocalipse, sem sectarismos, é destacado serviço que a
Religião do Terceiro
Milênio está prestando à sociedade
do mundo (...).
José de Paiva
Netto - Jornalista,
radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

Pessoas amadas
e queridas, entes
que se foram. Muitas vezes da forma
mais lastimável e
inconsequente.
Perder um ente
querido é como
perder um membro
do próprio corpo,
a dor imensa percorre sem a mínima piedade e acaba
nos levando a um
profundo e temeroso abismo do martírio da separação
da carne.
Em diversos momentos na caminha da vida não
valorizamos as pessoas que ao nosso
lado se encontram,
principalmente familiares que são
pedaços verdadeiros e gigantescos
de nossas vidas. É
por essa razão que
ao perdermos um
ente, somos tomados em diversas
ocasiões por uma
chuva de remorso e
arrependimento, a
dor então é aumentada a cada instante, ao olharmos
deitado no caixão
florido um pedaço
de nós não valorizado, aí então o
que nos resta é a
abundância das lágrimas e os lamentos de um coração
baleado que ainda
sobrevive em nosso
ser.
Aquelas tardes
de domingo que
se foram e agora
nada mais fazem
do que atingirem
com furor nossa
lágrimas, são realmente um castigo a
ponto de nos fazer
gritar por dentro
lamentando o não
aproveitamento de
tais tardes.
Evitar palavras
agressivas e atitudes constrangedoras aos entes
queridos ou não,
prepara nossas almas com isenção
de remorsos futuros no dia da partida lastimável. Filhos que maltratam
seus pais de maneira impensável
ou vice-versa, mal
sabem o tamanho
do sentimento incômodo e feroz que
terão que carregar
se acaso forem ve-

ladores dos corpos
de seus entes.
A dor da perda e
a separação carnal
são amenizadas se
o mínimo devermos para aquela
pessoa querida,
se durante a vida
da mesma amigavelmente a ajudamos, a respeitamos
e apreciamos sua
presença em nosso meio. Agora do
contrário, o que
nos resta é mergulharmos de ponta
cabeça no mar do
temido remorso.
A vida é curta e
os momentos excelentes são mais
curtos ainda, pessoas agradáveis e
queridas se vão em
frações de segundo, portanto nada
mais inteligente
do que valorizamos nosso entes
como se fossem os
maiores bens que
possuímos. Brigas,
discussões, constrangimentos e
desacertos entre
família, devem ser
exterminados do
convívio fraterno.
Nossos lares devem
então possuírem a
forma do paraíso,
a porta da paz e o
âmbito da alegria.
As vezes uma palavra que falamos
a um ente é o suficiente para magoá-lo de tal forma,
que essa mágoa é
imperdoavelmente levada para sepultura, onde jaz
nosso ente então
se despedirá de nós
sem proporcionar
a oportunidade
de uma despedida
mais cômoda e menos dolorosa.
Ultimamente,
tais palavras que
escrevo podem até
mesmo serem consideradas utopia, já
que a febre do momento são conflitos
familiares, seguidos de mortes, tragédias, desastres
internos nos lares.
Publicado por LC Benedito & Vicenzotti ltda. - CNPJ:
68.282.656/0001-88
Diretor Geral: Luis Carlos Benedito - Fundação:
02/04/1999
Redação:
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Mães assassinadas,
filhos exonerados
e executados de
formas inexplicáveis pelos próprios
pais, trazem à tona
uma grandiosa e
triste realidade,
não existem mais
entes queridos e
sim entes inimigos.
A morte é uma
consequência da
vida teoricamente
inesperada e imperdoável, principalmente quando
se trata de nossos
entes. Nada mais
agradável, inteligente e cômodo do
que preparamos
esses dias futuros e inevitáveis,
com dias atuais
de amor, respeito,
proximidade, fraternidade e carinho transformando nossos lares em
locais isentos do
problema “remorso
após morte”.
Cada abraço em
nossos entes, cada
sorriso, cada partícula de amor que
lhes entregamos,
prepara nossas almas e consciências
para o amanhã temido da partida
não retornável da
pessoa querida.
Portanto, o presente com eles devem ser momentos
de valor e não de
rancor, de alegria
e não de tristeza,
pois assim no dia
em que no caixão
estiverem em meio
à flores coloridas e
a dor da saudade,
nada nos incomodará além do sentimento natural da
falta sentida de um
ente que se foi.
Autor: Douglas
S. Nogueira
Técnico de Planejamento da Manutenção
BLOG: www.
douglassnogueira.
blogspot.com
E-mail: douglas_snogueira@
yahoo.com.br
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lclider.com.br
COLABORADORES:
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Governo de São Paulo estreia na COP26 e reafirma
compromisso com as metas do Acordo de Paris
Da Redação
O Governador João
Doria abriu a participação do Estado de São
Paulo como governo subnacional na Conferência
das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas
(COP26), no encontro
sobre o “Dia Mundial
das Cidades”, na manhã deste domingo (31),
em Glasgow, na Escócia. A ação é promovida
pela principal associação
mundial de governos
locais e subnacionais
dedicados ao desenvolvimento sustentável, o
ICLEI, além do Governo
da Escócia.
“Estamos aqui para
destacar a importância
das ações realizadas pe-

los governos subnacionais. Estas ações devem
ser acompanhadas com
o aporte dos governos
estaduais e do governo
federal o mais fortemente possível, porque
as cidades não são respo ns áve i s por u ma
parte importante das
emissões de carbono,
mas também pelo fato
de que as cidades são
justamente os territórios
onde os impactos dessas
emissões são sentidos
pela população”, disse
João Doria.
A coletiva de imprensa que aconteceu após
o evento contou com a
mediação do Diretor de
Política Global e Advocacia do ICLEI, Yunus
Arikan e com as partic-

ipações do Governador
João Doria, da líder do
conselho da cidade de
Glasgow, Susan Aitken,
do prefeito da cidade de
Des Moines, estado de
Iowa nos EUA, Frank
Cownie, do Ministro
do Meio Ambiente do
Japão, Ryuzo Sugimoto,
e do Diretor do Programa
das Nações Unidas para
os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat)
Bernard Barth.
São Paulo chega à
COP26 para reafirmar
seu compromisso com
as metas do Acordo de
Paris. Para isso, o Estado
foi o primeiro na América Latina a aderir às
campanhas da ONU por
meio de decreto – Race
to Zero e Race to Resil-

ience – com o objetivo
de reduzir e mitigar as
emissões dos Gases de
Efeito Estufa (GEE). As
diretrizes para o novo
Plano Estadual de Mudanças Climáticas serão
apresentadas durante as
reuniões, além dos resultados do Acordo Ambiental SP que conta com
mais de 800 adesões
voluntárias de empresas,
indústrias, Prefeituras e
associações.
Além disso, o Governo
do Estado de São Paulo,
por meio da InvestSP,
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do nosso hub de
inovação, o IdeiaGov,
coordenou a seleção
das startups brasileiras
que vão participar do

CivTech Alliance Global
Scale-Up Programme. O
evento propõe três desafios ligados aos objetivos
da COP26, relacionados
à resiliência ambiental,
desperdício de alimentos e decarbonização de
veículos comerciais. No
total, essa mobilização
do governo estadual foi
responsável por 28%
das startups que apresentarão soluções em
Glasgow representando
o Brasil.
“Nossa participação
na COP deste ano é especial e marca a posição
de São Paulo como um
governo subnacional
que respeita o meio ambiente e assume compromissos de combate
às mudanças climáticas.

Prova disse é a adesão
do Estado as campanhas
“Race to Zero” e “Race to
Resilience”. Fomos o primeiro estado brasileiro a
aderir oficialmente a essas campanhas por meio
de um decreto. Seguimos
com a meta de despoluir
o Rio Pinheiros, reduzir
as emissões de gases de
efeito estufa até 2050,
além de restaurar mais
de 800 mil hectares de
vegetação nativa em sintonia com o desenvolvimento das atividades
produtivas do agronegócio. Estamos seguindo
bons exemplos de outras potências mundiais
como o Reino Unido, que
tem sido um importante
parceiro diplomático”,
afirma João Doria.

Educação SP implanta o Plano de Ações Integradas do
Estado de São Paulo para parceria com municípios
Da Redação
Nesta quarta-feira
(27) o Governador em
exercício do estado de
São Paulo Carlão Pignatari, junto ao Secretário
Estadual da Educação
Rossieli Soares, assinou
o decreto para implementação do Plano de
Ações Integradas do
Estado de São Paulo –
PAINSP (Lei nº 17.414,
de 23 de setembro de
2021).
“O Projeto do PAINSP é de extrema importância para todos
nós do Estado de São
Paulo. Estamos prontos
para ajudar cada vez
mais nossos estudantes
e guiá-los para um futuro brilhante”, afirma
Carlão Pignatari.
Através da inovação
jurídica, a Secretaria
da Educação do Estado

(Seduc-SP) pretende estabelecer um novo formato de parceria com os
municípios, para tornar
a transferência de recursos técnicos, materiais e
financeiros mais ágil e
desburocratizada. Dessa forma, pretende-se
direcionar os esforços,
hoje centrados nas atividades-meio, para os
resultados das ações
pactuadas.
“O projeto que chamamos de PAINSP, que
vai permitir o trâmite de
fundos para a educação.
Agora o recurso para
creches, por exemplo,
não virá mais na modalidade de convênio,
onde já tivemos alguns
problemas e dificuldades, ele vem através
de uma legislação muito
mais moderna”, explica
Rossieli Soares.
Na prática, al-

teram-se as diretrizes
da forma de adesão e
formalização da pactuação dos programas
de Regime de Colaboração promovidos pela
Seduc-SP, de forma a
substituir o instrumento
Convênio pelo modelo
de Termo de Compromisso. Os trâmites para
formalização de Termos
de Compromisso serão
totalmente informatizados, fornecendo transparência e celeridade ao
processo.
“Gostaríamos de repassar a todos a felicidade de ter os investimentos que a Educação
fez no nosso município,
é muito importante para
nós e para o futuro das
nossas crianças”, declarou o prefeito de São
José do Rio Preto Edinho Araújo.
Os municípios que

desejarem participar do
PAINSP poderão manifestar o interesse e aderir ao Plano através do
Sistema Demandas do
Programa SP Sem Papel.
Na ocasião o
Secretário também
anunciou três equipamentos que devem construídos em São José
do Rio Preto: Centro de
Inovação da Educação
Básica Paulista (CIEBP)
São José do Rio Preto,
Escola Estadual Jardim das Oliveiras e a
Creche Escola Campo
Belo. “Vamos criar um
CIEBP aqui em São José
do Rio Preto, quando
surgir uma criança talentosa da rede, vamos
enviar para lá. E o Centro atenderam as crianças da rede estadual
e municipal”, afirmou
Rossieli.

A adesão será feita
por eixos do programa:
I - materiais didáticos, pedagógicos, tecnologias educacionais e
educação inclusiva;
II - transporte escolar;
III - alimentação escolar;
IV - formação e valorização de profissionais;
V - infraestrutura
física;
VI - equipamentos;
VII - gestão pedagógica, avaliação educacional e estratégia
de aprendizagem para
alunos com altas habilidades, superdotados
e com necessidades especiais.
Cada um dos eixos
conterá um conjunto
de ações a serem disponibilizadas pela Secretaria, entre as quais

os municípios poderão
selecionar para compor
o seu plano de ação.
O primeiro eixo do
PAINSP a ser disponibilizado no sistema para
cadastro de ações será o
de infraestrutura física,
que conterá ações como:
• Ampliação de escolas e creches
• Construção de escolas e creches
• Cobertura de quadras
• Elétrica para climatização de escolas e
creches
Ou seja, será o primeiro eixo no qual os
Termos de Compromisso poderão ser firmados
e recursos repassados
pela Seduc aos municípios. É importante
ressaltar que as ações
poderão ser executadas
em escolas estaduais e/
ou municipais.

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 tecnolo-

gia 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
tempo real, como carros
autônomos, cirurgias
à distância, aplicações
de realidade virtual e
controle remoto de colheitadeiras e maquinário
industrial”, pontua.

Editais
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EPI(s), EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE
EDITAL. Data da Realização 18/11/2021 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, 26 de outubro de 2021. Autoridades Competentes-Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
1ª REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 055/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, RESOLUÇÃO
RDC Nº 06//01/2021 E CONFORME O PADRÃO ESTABELECIDO NO MANUAL DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE; PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCO DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2009) CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DESTE EDITAL. Data da Realização 22/11/2021 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, 28 de outubro de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”
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Cemitério de Jaguariúna abre em horário
especial de sábado até o Dia de Finados
O Cemitério Municipal de Jaguariúna se
prepara para receber
os visitantes às vésperas do feriado de Dia de
Finados. De sábado até
terça-feira o local funcionará com horário estendido. O portão abrirá
às 7h e fechará às 17h30.
A decisão tomada
pela Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de Jaguariúna,
visa evitar a aglomeração de pessoas somente
no feriado, dia 2.
Além de visitar os

Prefeitura está com vagas abertas
para dois cursos com bolsa auxílio
de R$ 210,00
A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com
a secretaria de desenvolvimento econômico
do Estado de São Paulo,
está com vagas abertas
para os cursos de assistente administrativo e
de auxiliar de logística.
Os cursos são de curta duração, totalmente
gratuitos, disponíveis no
formato remoto com aulas ao vivo, no modelo
de Ensino à Distância
(EAD).
As inscrições podem
ser realizadas pelo site
www.cursosviarapida.
sp.gov.br até o dia 5 de
novembro, sexta-feira.

Podem se inscrever
candidatos que tenham
idade mínima de 16 anos,
alfabetizados e domiciliados no Estado de São
Paulo. Caso o número de
inscritos seja superior ao
número de vagas, serão
priorizadas as pessoas
desempregadas,
com
baixa renda e com deficiência.
A convocação dos
candidatos selecionados
ocorrerá por e-mail. As
aulas têm previsão de início para o dia 16 de novembro. Para receber o
certificado, o aluno deve
ter ao menos75% de presença nas aulas.

Bolsa-auxílio
Os estudantes matriculados a partir de março
nos cursos de qualificação do programa Via
Rápida receberão uma
bolsa única de R$ 210
para ajuda em suas despesas durante a realização do curso. O auxílio
será disponibilizado aos
alunos que cumpram os
requisitos e estejam frequentes após 10 dias de
aula. O pagamento será
feito por meio de código bancário, que o estudante usará para sacar
em caixas eletrônicos
do Banco do Brasil e da
Rede 24 horas. O recurso

porque ser
digital é
fundamental
para o
R
u
t
u
f o.
Na Escola Champagnat, seu filho conta com
recursos da Microsoft, como Office, Minecraft e
elementos de robótica que compõem os processos
de aprendizagem, desenvolvendo diversas
competências essenciais para o futuro. Ele ainda
contará com:
●
●
●
●
●

Aprendizagem criativa;
Ensino forte em Língua Portuguesa e Matemática;
Convívio com projetos sociais;
Ações do Núcleo Pastoral;
E muitas outras vivências transformadoras.

Agende sua visita.

R. Fabiano Pôrto, 85 – Jardim Nova Pinhal
(19) 3661-9444
escolachampagnat.com.br/pinhal

valerá também para os
cursos de 60 a 160 horas
do SP Tech e SP Criativo
e fica disponível por 30
dias após a comunicação
oficial por e-mail de que
o valor está disponível.
Até o final de 2021, serão
ofertadas 30 mil vagas de
qualificação profissional
com bolsa-auxílio.
Para receber a bolsa-auxílio, além de ser
desempregado e estar
frequente no curso, o estudante não pode estar
recebendo
seguro-desemprego ou outros
auxílios da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

túmulos dos familiares
e amigos, a população
também poderá assistir
às missas na capela do
cemitério que serão realizadas no dia 2 às 7h30,
9h e 16h.
Durante todos os dias
a orientação é para que
a população siga os protocolos sanitários para
evitar a disseminação
do coronavírus.
O Cemitério Municipal de Jaguariúna fica
na Rodovia João Beira,
s/n, no Jardim Santa
Cruz.
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SP entrega Auto Bomba de Salvamento ao Corpo
de Bombeiros de Amparo

De Amparo
A Viatura Auto Bomba
de Salvamento (ABS), obtida a partir da reivindicação do deputado Edmir
Chedid (DEM) ao gover-

no estadual, foi entregue
nesta sexta-feira (29) ao
3º Pelotão de Amparo.
A solenidade, promovida
pelo 19º Grupamento de
Bombeiros, contou com
a participação do parla-

mentar, do prefeito Carlos Alberto Martins, do
vice-prefeito Gilberto Piassa, além de vereadores
e autoridades locais.
O veículo destinado ao
município possui motor
de 280 cavalos, câmbio
automatizado,
cabine
dupla para melhor acomodação do efetivo e
reservatório para quatro
mil litros de água. Também conta com bomba de
água de vazão com 750
GPM, sistemas eletrônicos de espuma e guincho.
“O comando da viatura
é automatizado para facilitar as atividades dos
bombeiros”, afirmou o
parlamentar.
Edmir Chedid expli-

cou ainda que foram investidos R$ 522,8 mil
na compra desta Viatura
Auto Bomba de Salvamento. “Na prática, esta
aquisição integra um
investimento de R$23
milhões do governo estadual para a compra de
44 veículos ao Corpo de
Bombeiros, fundamental
para garantir a qualidade
dos serviços e, principalmente, a segurança dos
profissionais da corporação”, comentou.
A viatura possui certificação NBR 14.096,
que comprova a qualidade do equipamento
adquirido pelo governo
estadual. “O benefício
obtido irá contribuir com

o trabalho dos profissionais no combate a incêndios, resgates e remoção de
produtos perigosos. Agora, vamos continuar atuando pela ampliação do
número de profissionais
em Amparo e nos demais
municípios do entorno”,
destacou.

Corpo de Bombeiros e o
policiamento ambiental.
“O total investido nos
veículos foi de mais de
R$ 460,9 milhões”, disse
Edmir Chedid.
Além dos veículos já
entregues, o Corpo de
Bombeiros está em andamento com a licitação
para a compra de 110 amReposição
bulâncias de Unidades de
Desde o início da at- Resgate (UR) e Unidade
ual gestão, o governo de Resgate e Salvamentem realizado contínua to Aquático (URSA), 10
reposição da frota das caminhões Auto Tanques
forças de Segurança (AT), com capacidade de
Pública. Desde 2019, in- 12 mil litros de água, e 10
cluindo os ABSs, foram Pick-ups 4×4 cabine duentregues 6.419 viaturas pla, além de 11 jet-skis e
para reforçar a atuação 75 botes. “A intenção é
das polícias Civil e Militar, garantir a segurança da
beneficiando inclusive o comunidade”, concluiu.

Prefeitura faz obra de contenção no Ribeirão
da Penha para evitar erosões
De Itapira

a erosão da margem do
Ribeirão da Penha no treA Prefeitura iniciou na cho onde está localizada a
última terça-feira, 26, uma empresa Penha. O trabalho
obra que visa interromper está sendo executado com

mão de obra da Secretaria de Obras em parceria
com a empresa, que fez a
aquisição dos materiais
necessários.

Uma das fases da obra
está sendo realizada no
trecho próximo à entrada
da Rua Alcides Zago. Neste
local, a obra visa corrigir a
angulação do deságue de
drenagem da cidade que
está ocasionando a erosão
da margem que faz fundo
com a Penha. Será feito o
estaqueamento para posterior construção de murro de
arrimo no lado da empresa
e uma caixa dissipadora
de energia para corrigir o
ângulo de direcionamento
da água.
Em outro trecho bem
abaixo, antes da ponte de
acesso à Avenida Virgolino
de Oliveira, será feito outro
muro de contenção do lado
da empresa para garantir a

estabilidade da Subestação
de Energia, construída às
margens do Ribeirão e que
já foi atingida pelas chuvas
anteriormente.
As fundações de todas
elas estão em andamento,

com parceria de materiais
e equipamentos entre a
empresa e a Prefeitura e
mão de obra das secretarias
municipais, que pretendem
concluir todos os trabalhos
até fim de janeiro.

Programa de Educação
no Trânsito incentiva a
criatividade em escolas
municipais de Jaguariúna

De Jaguariúna
Um trabalho feito com
uma equipe de pequeninos. Uma parceria firmada
entre a Prefeitura de Jaguariúna e os estudantes
de escolas municipais.
Foi assim que nasceu o

“Programa Municipal de
Educação Para o Trânsito
Compromisso com a Vida”
que deu oportunidade aos
alunos fazerem um desenho que irá representar a
campanha e no próximo
dia 4 os melhores serão
premiados.

Para isso a Secretaria
Municipal de Mobilidade
Urbana, com o apoio da
Secretaria de Educação,
realizou um concurso que
contou com a participação
dos estudantes dos 8º anos
do Ensino Fundamental da
rede pública municipal de
ensino.
O objetivo foi promover
a educação para o trânsito
de forma permanente e
continua nas unidades educacionais, oferecer apoio
pedagógico sobre o tema e
desenvolver um trabalho
de educação para o trânsito
fazendo com que a criança
saiba que também pode
transformar a sociedade e
melhorar o local onde vive.
A cerimônia de premiação dos três melhores
desenhos será aberta ao
público e acontecerá no
dia 4, às 18h, no Teatro
Municipal Dona Zenaide.
Não será preciso retirar ingressos antecipadamente.
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Chuva de pétalas e apresentações culturais marcam início
das comemorações de 30 anos de Holambra
De Holambra
Holambra iniciou a
celebração dos 30 anos
de emancipação político-administrativa com um
ato cívico, apresentações
artísticas e uma emocionante chuva de pétalas em
frente ao Paço Municipal.
A cerimônia contou com
a participação do prefeito
do município, Fernando Capato, de sua esposa
Yvonne Schouten Capato,
do vice-prefeito Miguel Esperança e sua esposa Ivone

Esperança, do deputado
estadual Barros Munhoz,
do presidente do Conselho
de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de
Campinas, o prefeito de
Jaguariúna, Gustavo Reis, e
de vereadores. Os Gaiteiros
de Holambra e o compositor do hino da cidade, Reinaldo Januário Occhiuto
Júnior, também marcaram
presença na solenidade.
Após o ato cívico, alunos
da Escola Municipal Parque
dos Ipês dramatizaram
a história do município.

A Fanfarra Amigos de
Holambra e o Grupo de
Dança Folclórica da cidade
também se apresentaram.
Uma emocionante chuva de pétalas encantou e
emocionou o público. A
Orquestra de Viola Caipira
encerrou a celebração.
“Holambra é uma cidade
jovem com conquistas de
gente grande. É um imenso
orgulho estar prefeito desse
município que é um dos
mais concorridos destinos
do Estado de São Paulo,
que tem indicadores de

qualidade de vida e serviços
públicos que são exemplos
para todo o país”, disse o
prefeito Fernando Capato.
“Essa comemoração é a primeira festividade pública
desde o início da pandemia.
Fizemos questão de fazer
dela também um reencontro com a esperança, com a
beleza das cores que fazem
de nossa cidade um lugar
único em todo o Brasil”.
A programação de
aniversário continou no
sábado e domingo com atrações artisticas e culturais.

Prefeitura faz a entrega de óculos para estudantes da
rede municipal de ensino
De Holambra

Ensino Fundamental I e
na Educação de Jovens e
A Prefeitura de Hol- Adultos, o EJA.
ambra realizou na quarEntre os meses de
ta-feira, dia 27 de out- julho e setembro, 600
ubro, no Salão da Ter- estudantes passaram
ceira Idade, a entrega de por triagem na unidade
óculos para estudantes de ensino em que estão
da rede pública munic- matriculados. O procesipal de ensino que par- so incluiu a realização
ticiparam da 1ª etapa de um teste de acuidade
do Projeto Primeiros visual para verificar se o
Olhares, uma iniciativa aluno apresentava algudo Fundo Social de Sol- ma dificuldade para enxidariedade em parceria ergar. 102 foram direciocom os departamentos nados para um médico
municipais de Educação, especialista. Após conSaúde e Promoção So- sulta, foi verificada a
cial.
necessidade de uso de
O m u t i r ã o o f t a l - óculos para 48 deles. As
mológico contemplou lentes e armações foram
alunos da rede matric- adquiridas pela Prefeiulados na pré-escola, tura.

A diarista Neide
Pereira da Silva esteve
com a neta Manoela,
de 6 anos, no Salão da
Terceira Idade para a
retirada dos óculos. Ela
conta que a menina, aluna da Escola Jardim das
Primaveras, tinha dores
de cabeça frequentes e
sempre comentava sobre
a dificuldade de enxergar
o que estava escrito na
lousa, durante a aula.
“Esse programa, o Primeiros Olhares, foi maravilhoso”, avaliou. “Ontem, quando minha neta
colocou os óculos, falou:
Vó, eu estou enxergando
tudo clarinho agora”,
contou, emocionada.
“Trata-se de uma ação

importantíssima que
trará qualidade de vida
para os alunos e, certamente, influenciará
de forma positiva no
rendimento escolar deles, já que muitos dos
problemas de aprendizagem estão associados a dificuldades para
enxergar”, explicou a
primeira-dama e presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Yvonne
Schouten Capato.
Além das lentes e armações, os estudantes
receberam uma cartilha
com cuidados que os
estudantes devem tomar
com o novo acessório. “A
visão é essencial para o
acompanhamento de au-

las e para o processo de
ensino e aprendizagem”,
reforçou o prefeito Fernando Capato, presente
na cerimônia de entrega
dos óculos. “E esse projeto representa o carinho
especial de toda a equipe

do município com as
crianças, jovens e adultos de Holambra. É uma
ação que contribui para a
saúde dos beneficiários e
garante condições iguais
de estudos para todos,
sem exceção”.

Secretaria de Turismo do Estado divulga classificação de
MITs e Itapira aparece em 14° lugar entre 140 cidades

De Itapira
A Secretaria de Turismo do Governo do Estado
de São Paulo divulgou na
última sexta-feira, 22, o
ranqueamento das Es-

apenas 8,5 pontos abaixo
do 1° colocado. “É um
resultado excelente e que
mostra o bom trabalho
desenvolvido pela nossa
Secretaria de Cultura e
Turismo, mesmo durante
a pandemia. Continuaremos trabalhando para
alcançar posições ainda
melhores”, afirmou o Prefeito Toninho Bellini.
A reclassificação dos
municípios segue as
normas da Lei Completâncias e dos Municípios mentar 1.261/2015, que
de Interesse Turístico determina que seja en(MIT) do Estado. Itapi- caminhado à Assembleia
ra – que possui o título Legislativa do Estado um
desde 2018 – aparece na projeto de lei revisional
14ª colocação dos 140 dos municípios turísticos.
MITs com 70 pontos, Até três Estâncias Turísti-

cas que obtiverem menor
pontuação poderão ser reclassificadas a Municípios
de Interesse Turístico.
Ao mesmo tempo, os três
MITs com maior pontuação poderão virar Estâncias Turísticas.
O Projeto de Lei n°
582/2021, de autoria do
Governador João Doria,
que busca consolidar a
legislação referente aos
municípios turísticos do
Estado e revisar o ranqueamento de classificação entre Estâncias
Turísticas e os MITs está
em tramitação na Alesp
desde o começo de setembro e já recebeu 16
emendas e uma proposta

de texto alternativo. Com
tramitação em regime
de urgência, o texto seguirá para avaliação da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e
outras comissões temáticas.
O Estado de São Paulo
conta com 140 MITs e 70
Estâncias Turísticas que
dispõem do Fundo de
Melhoria dos Municípios
Turísticos (Fumtur) e
recebem aportes financeiros mediante cumprimento de requisitos
como potencial turístico,
capacidade de serviço
médico emergencial, meios de hospedagem no local ou na região, serviços

de alimentação, serviço
de informação turística
e infraestrutura básica
capaz de atender a população fixa e aos visitantes
no que se refere a abastecimento de água potável e
coleta de resíduos. Esses
recursos financeiros recebidos podem ser investidos em infraestrutura
para o desenvolvimento
turístico local. Em Itapira, as verbas referentes a
2018 e 2019 já estão sendo
aplicadas na revitalização
do Parque Juca Mulato,
um dos principais pontos
turísticos da cidade que
abriga três museus e que
é um dos cartões postais
de Itapira.

Confira o que abre e fecha neste feriado em
Jaguariúna
De Jaguariúna
Nesta sexta-feira (29),
segunda (01) e terça-feira (02) ponto facultativo
devido ao dia do Servidor
Público e dia de Finados,
as repartições públicas estarão fechadas, voltando a
funcionar normalmente na
quarta-feira, dia 03, às 8h.
Os atendimentos feitos
pelos serviços essenciais da
Prefeitura de Jaguariúna
funcionarão em esquema
de plantão.
Defesa Civil e Bombeiros
- Atendimento 24h, com
chamadas pelo telefone
199, (19) 3867- 4229 e
3867-1339.
Centro de Operações e
Inteligência (COI) - Fun-

cionará 24h pelo telefone
153.
Polícia Municipal - Estará de plantão 24h durante o feriado. Os atendimentos serão feitos pelos
telefones 153 e (19) 38373936.
Polícia Militar – Permanecerá 24h de plantão
nesta sexta, segunda e
terça-feira, dias 29, 01 e
02. Os atendimentos serão
feitos pelo telefone 190 ou
(19) 3867-1190.
Serviço de Coleta Seletiva – Na sexta-feira, dia 29,
e na segunda-feira, dia 01,
que são ponto facultativo,
a coleta será realizada normalmente. Já no feriado
de Finados, dia 2, a coleta
seletiva será suspensa.
Serviço de Água e Es-

goto - A equipe de manutenção de rede de água
e esgoto permanecerá de
plantão 24h. Chamadas
pelo telefone 153.
PAT – O atendimento
estará suspenso na sexta,
segunda e terça-feira, dias
29, 01 e 02. Na quarta-feira, dia 03, o atendimento
por agendamento retorna
normalmente.
Unidades de Saúde - As
Unidades Básicas de Saúde
(UBS`s) não estarão abertas durante o feriado. Já
a Unidade de Campanha,
UPA, Serviço de Ambulância e o hospital municipal
Walter Ferrari (maternidade, internações e cirurgias de urgência) seguem
funcionando normalmente
24h por dia.

Vacinação – A Campanha vacinação contra
a covid-19 será suspensa na sexta, segunda e
terça-feira, dias 29, 01 e 02,
voltando a acontecer normalmente na quarta-feira,
dia 03, com a aplicação
da primeira dose da vacina contra a covid-19 nas
pessoas que têm 18 anos
ou mais.
Procon – O atendimento estará suspenso sexta,
segunda e terça-feira, dias
29, 01 e 02. A população
pode enviar suas demandas pelo www.prococon.
sp.gov.br ou pelo e-mail:
procon@jaguariuna.
sp.gov.br.
Pescaria – Será suspensa no Parque dos Lagos na
segunda-feira, dia 01. A

atividade volta a acontecer
semanalmente na segunda-feira, dia 08.
FEART – Será realizada no sábado, domingo,
segunda e terça-feira, dias
30, 31, 01 e 02, das 9h às

15h.
MARIA FUMAÇA – No
sábado, domingo, segunda-feira e no feriado de
02 de novembro, a Maria
Fumaça partirá de Jaguariúna às 12h30.

02 de Novembro 2021
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Educação retoma aulas presenciais com 100% da
capacidade e adesão é opcional

De Mogi Guaçu

atendimento no dia 8
de novembro, seguindo
Escolas da Rede Mu- orientações do Plano São
nicipal de ensino de Paulo. O ensino híbrido,
Mogi Guaçu retomam todavia, continuará senaulas presenciais com do ofertado, uma vez que
100% da capacidade de o retorno presencial não

será obrigatório.
O novo cronograma,
segundo o secretário
municipal de Educação,
Paulo Paliari, foi aprovado pelo Conselho Municipal. “O Conselho analisou a proposta e aprovou.
Teremos alguns dias de
preparação para esse
retorno presencial que,
friso, não é obrigatório.
O pai poderá escolher
entre o ensino remoto e
presencial”, explicou.
Considerando que
restam ainda seis semanas para o encerramento
do ano letivo, a Secretaria
Municipal de Educação
definiu o cronograma

da seguinte forma: Educação Infantil (Creche
e EMEI) e anos iniciais
do Ensino Fundamental,
do 1º ao 5º ano, serão
atendidos de segunda a
quinta-feira com aulas
presenciais e por meio remoto às sextas-feiras. O
Ensino Fundamental II,
do 6º ao 9º ano, funcionará quatro dias na semana de forma presencial e
um dia remoto, que será
definido individualmente
pelas escolas.
“A partir do dia 8 de
novembro, portanto,
toda a rede municipal
volta com até 100% dos
alunos de forma presen-

cial e não haverá mais
revezamentos. Nas salas
de aulas em que houver
a adesão de 100%, suspenderemos o ensino
híbrido”, esclareceu o
secretário.
Os protocolos de segurança continuarão sendo
respeitados, com obrigatoriedade de utilização
da máscara, higienização
das mãos e aferição da
temperatura. “O distanciamento de um metro
e meio entre os alunos
deixou de ser exigido,
mas manteremos as demais regras a fim de que
os estudantes tenham
segurança nesse final de

ano letivo”, disse.
Paliari destacou ainda
que os alunos que forem
participar do Sistema de
Avaliação da Educação
Básica (Saeb) terão que
comparecer de forma
presencial às escolas. A
avaliação ocorrerá entre
os dias 8 de novembro e
11 de dezembro para os
estudantes do 5º e 9º ano,
sendo um dia estipulado
para cada unidade escolar. “A presença no dia da
avaliação é obrigatória e
cada escola terá uma data
para a aplicação. Os pais
serão avisados sobre a
importância da participação”, finalizou.

Segurado da Sicredi União PR/SP, produtor
guaçuano recebe indenização após perda de lavoura
Da Redação
Casado com Andreia
Aparecida Mota dos Santos
e pai de dois filhos - Jhonatan de 12 anos e Silvia
de apenas 1 ano de vida -,
o produtor rural Claudinei
José dos Santos, associado da Sicredi União PR/
SP desde julho de 2018,
recebeu integralmente um
seguro rural de cerca de
R$ 22 mil após perder toda
sua lavoura de hortifruti,
atingida por forte geada em
julho deste ano. O agricultor participa do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) e era assistido pelo
seguro agrícola.
Situado em Mogi Guaçu,
cidade da região Centro
Leste Paulista, Santos cultiva em seu sítio uma variedade de vegetais, entre eles
pimentão, berinjela, jiló,
vagem, quiabo, abóbora
e milho verde, e integra
também uma associação
que vende os alimentos
para Prefeitura da cidade,
creches e escolas da região.

Mas ele e a família só não
imaginavam que amargariam prejuízos na agricultura
familiar quando foram
surpreendidos por uma das
piores intempéries registradas em 24 anos: a geada
devastou a lavoura inteira
em 20 de julho de 2021.
“Foi difícil! Perdemos toda
nossa lavoura e ficamos
sem saber o que fazer. A
única coisa que sobrou
foram contas para pagar,
e que não eram poucas”,
lembrou o agricultor.
No entanto, em 30 de
março, poucos meses antes do fatídico 20 de julho, Claudinei dos Santos
havia tomado crédito rural
para custeio da roça de
pimentão - de aproximadamente 10 mil pés (1.2
hectare) - e, como forma
de obter maior segurança,
feito um seguro agrícola.
Por conta do bom relacionamento e atenção nos
atendimentos que sempre
lhe foram prestados na
agência Sicredi de Mogi
Guaçu, o produtor, mesmo desestimulado com os

prejuízos, conversa com a
esposa e entra em contato
com o gerente agro da instituição financeira cooperativa, avisando sobre o
sinistro em sua roça. “[...]
porque a gente tinha feito
um financiamento para o
plantio”, lembrou.
Inclusive, num passado
não distante, Santos teve
experiências negativas em
que acionou o seguro em
outra instituição e não teve
êxito. Foi depois que uma
chuva de granizo dizimou
toda sua lavoura de berinjela. “Mal tinha começado
a colher. E simplesmente
após ter procurado o banco
por vários dias, disseram
que não teríamos direito
nenhum, que não receberíamos nada”, relembrou.
Ainda desanimado,
Santos conversa com o
gerente agro e com o pensamento de não acionar o
seguro. Todavia, desta vez,
o agricultor foi assistido
pela Sicredi União PR/
SP. “Nosso gerente não
nos deixou desistir e disse

que tínhamos direito e
se comprometeu a correr
atrás para conseguir nos
atender. Ainda falou que
não era porque não tinha
dado certo na outra instituição que a gente desistiria”,
recordou.
Em 30 de setembro,
para a surpresa do produtor, ele abre o aplicativo
Sicredi e o pagamento do
seguro foi feito de forma
integral. “Ficamos muito
felizes e mais surpresos
ainda quando vimos o valor pago, de cerca de R$ 22
mil. Eu e minha família
agradecemos ao Sicredi e
nosso gerente por nunca
desistir da gente e por fazer acontecer. Isso mostra
mais uma vez que não é
porque em um lugar não
deu certo que a gente vai
desistir. Agora, conseguimos liquidar as contas,
estamos acertando para
acertar o financiamento
e ainda sobrou um pouco
para começarmos uma
lavoura nova”, comemorou
o sitiante.
O engenheiro agrônomo

Eduardo Eizo de Avellar,
gerente de Negócios Agro
da agência Sicredi Mogi
Guaçu, reforça que a instituição financeira cooperativa oferece diversas
soluções para o agronegócio, oferecendo proteção
para os cultivos da região
Centro Leste Paulista.
“Hoje, o seguro rural é
indispensável para o produtor, que tem a sua empresa a céu aberto, minimizar os riscos pelos extremos
climáticos da região. Pelo
custo cada vez mais alto,
é imprescindível o produtor mitigar os riscos de
sua produção. E foi o que
garantiu que Claudinei
pudesse pagar todas as
despesas que teve com
lavoura perdida, além de
complementar a renda da
família”, finalizou Avellar.

la até agosto de 2021. O
número representa um
crescimento de 31% em
comparação ao mesmo
período de 2020, quando a
instituição registrou 15.838
apólices contratadas. O
volume contratado em
2021 representa R$ 3,8
bilhões em valor segurado
aos associados em mais de
829 mil hectares. Ainda no
primeiro semestre deste
ano, o Sicredi contabilizou
mais de R$ 45 milhões em
indenizações, sendo R$
12,9 milhões para associados nos estados do Paraná
e São Paulo.

SOBRE A SICREDI
UNIÃO PR/SP
A Sicredi União PR/SP é
uma das 108 cooperativas
do Sistema Sicredi. Com
atuação no norte e noroeste
do Paraná, centro e leste de
GESTÃO DE RISCO NO São Paulo, tem 111 agências
CAMPO
em mais de 80 municípios.
Primeira instituição fi- Conta com 1,2 mil colabnanceira cooperativa do oradores e quase 400 mil
País, o Sicredi registrou associados que, como são
a contratação de 20.709 sócios, têm participação
apólices de seguro agríco- nas decisões e resultados

EMEBs recebem apresentações da Lyra
Mojimiriana

De Mogi Mirim
Teve início nesta quar-

Educação Básica (EMEBs)
de Mogi Mirim. A ação faz
parte do Projeto Ser, que
atende crianças do 1º ao
5º ano do ensino básico,
no contraturno escolar. Ou
seja, as crianças que ficam
por mais de sete horas na
escola (tempo integral).
No primeiro dia, a
música rolou na EMEB
“Prof. Dr. Geraldo Philomeno”, no Jardim Bicenta-feira (27) as apresen- tenário. Já na quinta-feira
tações da Lyra Mojimiriana (28) foi a vez da EMEB
em Escolas Municipais de “Prof. Regina Maria Tucci

de Campos”, na Santa
Cruz. Os espaços foram
preparados para receber
os artistas e fazer a alegria
da criançada.
Nesta sexta-feira (29) a
ação vai até a EMEB “Prof.
Geraldo Alves Pinheiro”,
no Linda Chaib e está
agendada para as 19h. Na
quinta-feira, 4 de novembro, será a vez da EMEB
“Prefeito Adib Chaib”, no
Jardim Planalto, em dois
horários: 10h e 14h.
No dia 11 de novem-

bro os artistas da Lyra
Mojimiriana vão até a
EMEB “Prof. Ana Isabel
da Costa Ferreira”, no
Sehac, também às 10h
e às 14h. Os horários se
repetirão na apresentação
marcada para a EMEB
“Prof. Bráulio José Valentim”, no distrito de Martim
Francisco, no dia 18 de
novembro.
O Projeto Ser atende
crianças cujas mães trabalham ou que estão em
situação de vulnerabili-

dade. Os alunos realizam
atividades de artesanato,
musicalização, recreação,
artes, buscando o desenvolvimento total das crianças em várias esferas
do conhecimento. A oferta
é de diversidade de atividades e propostas, trabalhando, essencialmente,
para que o estudante seja
protagonista de seu conhecimento e que se prepare
para o mundo e para ser
um cidadão participativo.

Padre Roque terá trecho em mão dupla ampliado
De Mogi Mirim

O projeto foi elaborado
pela Secretaria Municipal
Uma reivindicação an- de Obras, Habitação Poptiga de usuários e comer- ular e Mobilidade Urbana
ciantes será atendida em e a implantação aconbreve. A Prefeitura Mu- tecerá ainda em 2021.
nicipal de Mogi Mirim A previsão de início dos
irá ampliar o trecho em serviços é para a segunda
mão dupla da Rua Padre semana de novembro e
Roque. O objetivo é mel- a conclusão em até duas
horar o fluxo e ampliar o semanas após o começo
movimento de veículos, dos trabalhos.
facilitando o acesso de
Nada, porém, foi deconsumidores a uma via cidido sem diálogo e a
importante para o comér- ideia ganhou real forma
cio local.
quando teve o apoio de

quem trabalha na região.
A alteração acontecerá
entre as ruas 13 de Maio e
Sergipe. Desta maneira, a
Padre Roque passará a ter
mão dupla de direção do
cruzamento com a Rua 13
de Maio até a rotatória de
acesso à Rodovia SP-147.
Atualmente, da Rua Sergipe à rotatória de acesso
à SP-147 o sentido de direção já é em mão dupla.
A partir da mudança
proposta, o motorista
que transita até o final da

Rua 13 de Maio, ao cruzar
com a Padre Roque, terá
a opção de seguir o fluxo
atual e “descer” a Padre
Roque ou “subir” a via no
sentido centro-bairro.
Importante ressaltar
que, da Rua 13 de Maio
até a Praça Rui Barbosa,
o sentido de direção atual
da Rua Padre Roque não
será alterado.
No projeto, as vagas de estacionamento
foram redistribuídas para
a criação de retornos,

facilitando o tráfego e
garantindo segurança
ao condutor. Também
serão instalados bolsões

de carga e descarga, objetivando a entrega rápida
de produtos aos comerciantes locais.

02 de Novembro 2021
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Prepare-se para o Natal no Ceaflor
As festas de final de ano estão chegando, por isso, comerciantes,
decoradores e consumidor final, o Ceaflor tem uma linha completa
de acessórios, com árvores, guirlandas, enfeites, bolas, entre outros,
e também plantas naturais para você decorar seu estabelecimento
comercial e suas festas com familiares.
São produtos vendidos direto pelos importadores e as naturais, direto do
produtor, então, venha nos visitar e aproveitar o melhor da decoração
natalina.
Temos estrutura adequada para os visitantes, com amplo
estacionamento, praça de alimentação e muito mais. E você? Já
conhece o Ceaflor? Se ainda não, às quintas, sextas-feiras e sábados,
são ótimos dias para você aproveitar e nos fazer uma visita!
O Ceaflor está localizado na Rodovia Pref. Aziz Lian (SP 107), km 29,3
Borda da Mata, Jaguariúna/SP. Sentido Holambra.

Ceaflor: Mercado de flores, plantas e acessórios
www.ceaflor.com.br
(19) 3800-5580
(19) 99387-1060
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Cetesb vistoria Aterro Sanitário e atribui maior
nota IQR dos últimos anos
Índice de Qualidade dos
Resíduos.
O resultado foi divulgado pela Companhia na
última segunda-feira, 25,
e foi referente à vistoria
realizada no dia 4 de outubro. Na oportunidade,
técnicos da unidade de
Mogi Guaçu visitaram
o local para verificar as
condições de funcionamento do local.
De Itapira
(Companhia Ambiental
As notas do IQR podo Estado de São Paulo) dem variar de: 0,0 a 7,0
O Aterro Sanitário nos últimos anos e tam- – condições inadequadas
Municipal recebeu a bém a melhor avaliação e de 7,1 a 10,0 – condições
nota mais alta da Cetesb da região: 9,4 no IQR – adequadas. “É a melhor

nota que o aterro recebeu
nos últimos anos e também a melhor nota da nossa região. É uma avaliação
que mostra com clareza o
trabalho sério que nossa
Administração tem com
os resíduos sólidos e com
o meio ambiente”, enfatizou o Prefeito Toninho
Bellini. No dia 27 de setembro, alguns dias antes
da vistoria, o Prefeito e os
vereadores da base fizeram uma visita no local.
Desde 1997, a CETESB
tem organizado e disponibilizado anualmente

as informações sobre as
condições ambientais e
sanitárias dos locais de
destinação final de resíduos domiciliares nos municípios paulistas, para a
elaboração do Inventário
Estadual de Resíduos
Domiciliares e o aprimoramento dos mecanismos
de gestão ambiental no
Estado. As informações
coletadas avaliam as características locacionais,
estruturais e operacionais
dos locais de tratamento
e disposição de resíduos.
O Aterro Sanitário está

sob o gerenciamento da
SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente)
e desde o começo do ano
os trabalhos que até então eram executados por
empresas terceirizadas
passaram a ser feitos com
mão de obra própria da
Prefeitura. Além de gerar
economia aos cofres públicos, essa mudança permitiu que o município tivesse
ainda mais controle em
todas as ações, possibilitando o aperfeiçoamento
dos mecanismos de gestão
ambiental.

Socorro inaugura museu dedicado a motos e
bikes no dia 11 de novembro
De Socorro
A cidade de Socorro (SP)
acaba de dar mais um passo
importante para se tornar
o principal centro voltado
ao mototurismo no estado
de São Paulo. No dia 11 de
novembro, quinta-feira,
será realizada a cerimônia
de inauguração do ‘Centro
Cultural Movimento’, um
museu inteiramente dedicado ao segmento duas
rodas, que reconta, em
detalhes, os 120 anos de
história das motos e bicicletas no Brasil. A solenidade
de abertura, marcada para
às 15h, será conduzida pelo
jornalista Celso Miranda,
especializado em esportes a
motor, atua no BandSports

desde 2004 e contará com
a presença de diversas autoridades locais, patrocinadores, colaboradores e
convidados especiais.
Grandes nomes do motociclismo brasileiro estarão
presentes no evento. Entre
os destaques confirmados
estão os irmãos Cesar e
Alex Barros – o maior símbolo da motovelocidade
brasileira de todos os tempos, e Antônio Jorge Neto,
Vencedor das 100 Milhas
de Daytona de 1983. Representando o motocross,
participarão da solenidade
os campeões Jorge Negretti,
Álvaro Cândido Filho (Paraguaio), Roberto Boettcher e
Pedro Bernardo Raymundo
(Moronguinho), entre out-

ros. Além destes, estarão
presentes alguns dos pioneiros no motociclismo nacional como Denísio Casarini, Santo Feltrin, Paolo
Tognocchi, e representantes
das famílias Carmona, Bezzi
e Ceccarelli.
A cerimônia da abertura
contará também com a presença do prefeito municipal
de Socorro, Ricardo Lopes,
do vice-prefeito, Henrique
Cesar, do presidente da
Câmara de Vereadores,
Willhams Pereira de Moraes, do diretor-executivo da
Abraciclo, Paulo Takeushi,
do presidente do Veteran
Motorcycle Club do Brasil,
Justiniano Proença, e do
coordenador do programa
‘Socorro Destino Duas Ro-

das’, Luciano Peixoto.
Logo após a cerimônia
de inauguração, a banda
RockStrada se apresentará
(20h) e o museu terá sua
primeira atividade oficial
com o lançamento do livro
‘Montar e Partir’, do piloto
e autor gaúcho Ricardo
Lugris. Já a abertura para
o público geral acontece no
dia 12, sexta-feira, a partir
das 10h. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira).
O ‘Centro Cultural Movimento’ é o resultado de uma
parceria público-privada
(PPP) que integra o programa ‘Socorro Destino
Duas Rodas’, projeto lançado em 2019 com intuito de
promover o mototurismo
e o biketurismo na região.

O museu possui um acervo
repleto de documentos,
fotos, troféus e inúmeros
modelos de motos e bikes,
que recontam os 120 anos
de história do segmento
duas rodas no país.

ONDE: Antiga Estação
Ferroviária;
ENDEREÇO: Praça Rachid José Maluf, 83, Socorro (SP)
INGRESSO: R$ 20,00
inteira | MEIA ENTRADA:
Para os estudantes e 60+
Informações imporSOCORRENSES: Não
tantes:
pagam nos dias úteis, apreO QUE: Inauguração do sentando o Cartão Cidadão
Centro Cultural Movimento e documento oficial com
QUANDO: Solenidade foto (RG, Passaporte ou
de abertura - quinta-feira CNH)
- 11 de novembro - 15h |
HORÁRIO DE FUNLançamento do livro livro CIONAMENTO: quartas e
‘Montar e Partir’, do piloto quintas-feiras, das 10h às
e autor gaúcho Ricardo 18h, sextas e sábados, das
Lugris | Banda RockStrada 10h às 20h e domingos, das
20h
9h às 17h
ABRE PARA O PÚBLISITE: www.centroculCO: Sexta-feira (12) a partir turalmovimento.com.br
10h

CNA Jaguariúna conquista Prêmio Excelência
pelo oitavo ano consecutivo
Da Redação
O CNA Jaguariúna recebeu mais uma vez o Prêmio
Excelência da Rede CNA.
É o oitavo ano consecutivo
que a unidade recebe o
troféu, que é destinado a
reconhecer as escolas da
franquia que apresentam
alto nível de excelência
operacional, organização
e respeito total com seu
público. “Parabéns a toda
a equipe, e muito obrigado
aos nossos alunos, pais e responsáveis, que nos prestigiam e reconhecem a qualidade de nosso trabalho”,
agradecem Fernando e

Silvia Azevedo, diretores do
CNA Jaguariúna.
A premiação ocorreu no
dia 21 de outubro, durante
jantar da Convenção CNA
2021, em São Paulo, com
a presença de apenas 25
franqueados da rede, todos
os membros do Comitê
Consultivo do CNA, entre
os quais o CNA Jaguariúna,
e outros 25 executivos da
equipe administrativa do
CNA Nacional. Para participar havia a exigência de
vacinação completa e teste
de COVID19 feito na hora.
Com o tema “Fala, CNA!
Vozes que Inspiram”, a
Convenção CNA 2021

aconteceu de 18 a 20, 100%
on line. O encerramento
foi na sexta-feira, dia 22 de
outubro, com sete horas de
uma programação transmitida ao vivo para todas as
unidades do Brasil, repleta
de novidades e atrações,
com momentos de emoção,
inspiração e alegria. Cerca
de seis mil colaboradores
da rede assistiram ao evento, realizado em formato
híbrido, que trouxe as estratégias de marketing e
comercial, além de uma
série de novidades pedagógicas para o próximo
ano.
“Teremos grandes novi-

dades para nossos alunos
em 2022, e que foram apresentadas na Convenção.
São produtos para crianças
e adolescentes e também
para jovens e adultos do
mercado profissional. É o
CNA se atualizando para
responder às demandas
dos diversos públicos de seu
mercado no ambiente da
transformação digital que
vivemos hoje”, comenta
Fernando Azevedo.
franqueador – o que significa que mais de um terço
SEMPRE ENTRE OS de todas as escolas CNA
MELHORES
do Brasil alcançaram um
Desde que o prêmio excelente padrão de qualfoi instituído pelo fran- idade, e foram escolhidas
queador, o CNA Jaguariúna com base em uma série de
sempre foi finalista, e em critérios claros e objetivos,
2019 foi escolhido o melhor por exemplo, padronização
em todo o interior do estado visual na escola, qualidade
de São Paulo.
do atendimento, processos
Das mais de 600 escolas de recursos humanos, aplida rede, foram seleciona- cação do método pedagógidos os franqueados que co e abordagem comercial.
atingiram alta pontuação
“É o reconhecimento do
na avaliação realizada pelo trabalho de alta qualidade

que fazemos, levando resultado aos nossos alunos,
além de um atendimento
diferenciado, um acolhimento muito intenso aos
nossos alunos e pais, somado ao jeito peculiar do CNA
de ensinar com diversão,
sem ser chato”, destaca
Fernando.
SERVIÇO
CNA Jaguariúna
Rua Amapá, 23, Galeria
Ramos – Jaguariúna/SP
Telefone: (19) 3837 1322

Prazo para a segunda dose das
vacinas Coronavac e Pfizer é
reduzido para 21 dias
De Pedreira

dreira, para as vacinas
Pfizer e Coronavac o prazo
A Secretaria Municipal para tomar a segunda dose
de Saúde de Pedreira re- mudou para 21 dias, para
cebeu na tarde desta quar- as pessoas que vão viajar
ta-feira, 27 de outubro, para fora do país, o prazo
uma nova “Nota Técnica” para a segunda dose ou a
do Departamento Region- dose adicional da Coroal de Saúde, reduzindo o navac agora passou para
prazo para aplicação da 28 dias.
segunda dose e dose adiA secretária de Saúde
cional para quem vai viajar Ana Lúcia Nieri Goulart,
das vacinas Coronavac e ressalta que a população
Pfizer contra a COVID-19. deve procurar pelos Postos
Segundo informou o de Saúde ou Central MuDepartamento de Vigilân- nicipal. “Não é necessário
cia Epidemiológica de Pe- agendamento, as pessoas

devem ir até o Posto de
Saúde mais próximo de
sua casa das 8h às 14h,
ou então procurar pelos
Postos de Saúde da Vila
Canesso, Águas de Março
e Central Municipal de
Saúde, das 16h às 19h, de
segunda a sexta-feira, aos
sábados acontece o Drive
Thru, das 8h às 16h, excepcionalmente neste dia
30, nas dependências da
Rodoviária, localizada na
Rua Miguel Sarkis, Parque
Industrial”, enfatizou a
secretária Ana Lúcia.
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Mariana,

Casa comigo?

“

Eu monto cavalo e touro, uso fivela e
calça apertada. Tenho tudo nesta vida,
só falta você ser minha amada!

”

Hugo

#CASACOMIGO?
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