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Primeiro Shopping de Mogi Mirim será inaugurado
em Março 2023
Entra em fase final de construção o primeiro Shopping
Center de Mogi Mirim, que
já tem data marcada para a
inauguração. A previsão é de
que o ParkShopping Mogi
seja inaugurado no dia 31
de março do ano que vem,
quando deverá gerar mais de
500 empregos diretos e atrair
novos negócios, além do lazer
para a região. Mogi Mirim tem
sido uma aposta de empreendedores como uma cidade de
alto poder de compra entre
os consumidores e por estar
numa região com grande potencial para gerar negócios.
A prefeitura de Mogi Mirim, em parceria com os responsáveis pelo centro de compras, fez nesta terça-feira, dia
26
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SP promove o “Dia D” de vacinação
contra a gripe e o sarampo
O governo estadual irá
promover neste sábado (30)
o “Dia D” para a imunização
de crianças contra o sarampo
e a gripe. A atividade tem
por intuito vacinar o público
infantil entre seis meses e
menores de cinco anos de
idade. A campanha será realizada em aproximadamente
3,2 mil postos e Unidades
Básicas de Saúde em todo o
Estado, que estarão abertos
das 8h às 17h.

De acordo com o deputado
Edmir Chedid (União), que
apoiou a iniciativa na Assembleia Legislativa (Alesp),
a meta é vacinar 95% do
público infantil (público-alvo de 12,9 milhões de crianças) contra o sarampo e
atualizar a caderneta vacinal
dos profissionais de saúde.
“Estes trabalhadores já têm
a vacina disponível e gratuita contra a gripe desde o
começo do mês”, completou.

Neste sábado também terá
início outra etapa da campanha de vacinação contra a
gripe voltada para crianças
entre seis meses e menores de
cinco anos de idade. “A imunização para os idosos acima
de 60 anos e os profissionais
de saúde ocorre desde o final
de março e, até o momento,
apenas 30,9% do público-alvo recebeu a vacina. A meta é
imunizar 95% da população”,
disse.
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Prefeitura de Holambra
anuncia show do Falamansa
para Festa do Trabalhador

Xote da Alegria, Rindo à
Toa e muitos outros clássicos
do Falamansa serão interpretados ao vivo em Holambra
neste sábado, dia 30 de abril,
pelo consagrado grupo de
forró com mais de 23 anos de
carreira, 8 milhões de discos

vendidos e um Grammy Latino na bagagem. A apresentação é parte da programação
da Festa do Trabalhador,
preparada pela Prefeitura de
Holambra para homenagear
os moradores na véspera do
Dia do Trabalho.
Página 1B.

Contribuinte
tem até 31 de
maio para fazer
declaração do
IR e participar
da campanha
Leão Amigo de
Jaguariúna
Com a prorrogação do prazo de entrega do Imposto de
Renda para o próximo dia 31
de maio, pela Receita Federal,
os contribuintes ganharam
mais tempo para poder participar da campanha Leão
Amigo de Jaguariúna e fazer
a sua doação para o Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente e Conselho Municipal do Idoso. Para participar,
é muito simples.
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Cartório
Eleitoral
de Mogi
Guaçu terá
plantões para
regularização,
transferência
e emissão do
título
O prazo para tirar o título de
eleitor e outros serviços, como
regularização, transferência
do município de domicílio
eleitoral, mudança de local de
votação e retificação de dados
pessoais, como a inclusão do
nome social, termina no dia 4
de maio.
Página 7.

Após
aprovação da
Alesp, Artur
Nogueira terá
novo Cartório
de Imóveis e
Protestos
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp) aprovou o Projeto
de Lei nº 734/2021 que cria
um Caartório de Registro de
Imóveis e de Títulos e Protestos em Artur Nogueira.
Página 5.

Novo prefeito
de Pedreira
participa da
XXIII Marcha
dos Municípios
em Brasília
Todos os anos, milhares
de gestores municipais se
reúnem na Capital Federal para marcar presença
e apresentar sua pauta
prioritária aos poderes
Legislativo, Executivo e
Judiciário.
Página 5.
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Crianças podem fazer
exercícios físicos?
*Por Everton Saad
Um estudo do Ministério da Saúde
mostrou que uma em
cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos
de idade estão com o
peso acima do ideal:
7% apresentam sobrepeso e 3% já estão com obesidade.
São vários fatores
que contribuem para
esses dados preocupantes, um dos quais
o baixo nível de atividade física. Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS),
cada
vez
menos
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos vêm
atingindo o mínimo
recomendado de atividade física, que são
60 minutos diários,
de intensidade moderada a vigorosa.
Outros
fatores
contribuem para o
sobrepeso ou obesidade, como a alimentação
inadequada
(principalmente com
o aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados) e o
uso excessivo de telas (tablets, celulares, videogames), ultrapassando o limite
de duas horas por dia
recomendado
pela
Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP). O
sedentarismo pode,
ainda,
contribuir
para o desenvolvimento de doenças,
como diabetes e cardiopatias, principalmente a hipertensão
arterial. Além disso,
a probabilidade de
uma criança obesa
se tornar um adulto
obeso é muito maior.
O que auxilia (e
muito) a amenizar
essa situação são os
exercícios
físicos.
Todo ser humano, independentemente da
idade, deve se movimentar para manter
o equilíbrio físico e
mental, pois exercitar-se traz diversos
benefícios
cognitivos, socioemocionais
e fisiológicos aos indivíduos. Portanto, é
uma questão de saúde pública a prática
de atividades físicas
pela população. Esse
estilo de vida está relacionado à saúde e
mostra-se como um
fator relevante para
uma sociedade mais
feliz e sustentável.
Assim, incentivar as
crianças a serem fisicamente ativas desde pequenas se torna
de extrema importância, contribuindo para que cresçam
saudáveis. Em 2018,
a OMS lançou o “Plano de Ação Global
para a Atividade Física”, com o objetivo
de instituir políticas
públicas para uma
sociedade mais ativa
até 2030, diminuindo a inatividade física e o sedentarismo
em 15%.

É importante ressaltar, no entanto,
que para cada idade
deve ser respeitada a
individualidade, maturidade e também a
vontade da criança ?
pois, muitas vezes, o
desejo dos pais pode
se sobressair ao da
criança na escolha
das atividades extracurriculares, por
exemplo.
Também devemos
lembrar que há uma
diferença entre atividade física e exercício físico. Considera-se atividade física
qualquer movimento
corporal produzido
pela musculatura esquelética, que tenha
um mínimo de gasto
calórico e que tire o
indivíduo do estado de repouso. Para
exemplificar, podemos citar algumas
tarefas simples do
cotidiano, tais como:
escovar os dentes,
subir uma escada,
carregar objetos, etc.
Já o exercício físico
é toda atividade física planejada, ou seja,
que tenha frequência,
duração, objetivo e,
claro, seja orientada
por um profissional
de Educação Física ?
como, por exemplo,
um treino de musculação, ou qualquer
outra modalidade.
Em relação às atividades físicas realizadas em academia,
elas são permitidas
tanto para crianças
quanto para adolescentes, porém é importante que eles
primeiramente consultem um médico e,
na realização dos treinos, é imprescindível
contar com a presença e a orientação de
um profissional de
Educação Física qualificado para fazer o
acompanhamento.
Na academia, não
necessariamente os
exercícios precisam
ser feitos utilizando
os aparelhos, pois as
atividades podem ser
brincadeiras, danças,
artes marciais, entre
outras.
No Colégio Bom
Jesus, além das aulas de Educação Física, os alunos têm
atividades extracurriculares, bem como
estímulos dirigidos
à prática de atividades físicas durante os
intervalos, além de
jogos internos, festivais e outras ações
desenvolvidas ao longo do ano. Critérios
envolvendo habilidades socioemocionais,
como autocontrole,
autonomia, empatia,
comunicação assertiva e sustentabilidade
também estão presentes no plano curricular de Educação
Física.
Em 2018, a OMS
lançou o “Plano de

Ação Global para a
Atividade
Física”,
com o objetivo de
instituir políticas públicas para uma sociedade mais ativa
até 2030, diminuindo a inatividade física e o sedentarismo
em 15%.
Pandemia
Com a pandemia
tivemos de nos adaptar a uma nova realidade e buscar alternativas para realizar
nossas atividades diárias. Para as crianças e adolescentes,
foi ainda mais preocupante. Um estudo
realizado pela Universidade
Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ) apontou um
alto índice de uso semanal das telas por
parte das crianças
durante a pandemia,
com pouca atividade
física,
diminuindo
ainda mais a aptidão
física e a habilidade
motora.
Em uma amostra
de 671 crianças de 21
escolas pesquisadas,
somente 36% delas
faziam atividades físicas de 3 a 6 dias por
semana; outros 34%,
até 2 dias, e 30%,
todos os dias. Mas
65% disseram usar as
telas durante 4 horas ou mais por dia;
31%, de 1 a 3 horas, e
apenas 4% relataram
utilizar telas menos
de 1 hora/dia.
O estudo da UFRJ
também concluiu que
a saúde mental dessas crianças foi afetada durante a pandemia, devido à falta de
interação social com
os colegas e por conta, também, da exposição excessiva às
telas: 26,4% dos pais
das crianças relataram que seus filhos
ficavam mais de 6 horas diárias em frente
a tablets, celulares e
TVs, enquanto 20%
usavam esses aparelhos de 4 a 6 horas
por dia; 13,9%, de 1 a
3 horas, e 6,7%, menos de 1 hora. Além
de desenvolver as
capacidades físicas
e motoras, a atividade física traz muitos
benefícios
socioemocionais à criança,
como aumento da
capacidade de resolução de conflitos, de
tomadas de decisão,
crescimento da resiliência, da habilidade
para a escuta ativa e
para o diálogo e a autonomia, condições
tão necessárias para
o convívio social e
para ajudar a combater alguns problemas
de saúde, como ansiedade e depressão.
Everton Saad - Coordenador de Educação Física do Colégio
Bom Jesus
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Projeto desenvolvido no
CRAS de Itapira é destaque
em Programa Regional do
Sebrae

De Itapira
O Projeto “Mães à
Obra”, desenvolvido com
mulheres do Serviço de
Convivência do CRAS
III, da região do Istor
Luppi, foi destaque na
última segunda-feira, 25,
durante a apresentação
dos planos de ação de três
cidades da Baixa Mogiana
(Itapira, Mogi Guaçu e
Mogi Mirim) que participam da elaboração do
Programa de Articulação
Regional de Políticas Públicas elaborado junto ao
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) e a
FGV (Fundação Getúlio
Vargas).
Em março do ano passado o Prefeito Toninho
Bellini assinou o termo
de aceite para elaboração desse plano que visa

articular uma rede de
agentes regionais com
foco na implementação
de políticas públicas
voltadas ao fomento do
empreendedorismo em
quatro eixos prioritários
– inclusão produtiva,
compras governamentais, desburocratização e
governança. O principal
foco de Itapira foi a inclusão produtiva, que é
baseada em encontrar
ou desenvolver soluções
adequadas ao público
venerável, especialmente
para aqueles em situação
de exclusão crônica. “A
inclusão produtiva é extremamente importante,
especialmente levando
em conta o cenário atual
em que muitas pessoas
estão desempregadas em
razão da pandemia”, disse
a Secretária de Promoção
Social Regina Ramil.

O plano de ação itapirense é desenvolvido
através da Secretaria de
Promoção Social, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da
sociedade civil em parceria com a empresa HAES.
Na prática, a empresa fornece a matéria prima e o
treinamento para a Educadora Social para que ela
replique o conhecimento
entre as mulheres participantes do projeto. As
peças produzidas são remuneradas pela empresa
e essa renda auxilia as
participantes e suas famílias. “A apresentação
do ‘Mães à Obra’ foi bem
elogiado pela equipe do
SEBRAE e da FGV, visto
que já apresenta resultados positivos. Por isso,
recebemos o convite para
levar nossa experiência
para municípios de outras
regiões do Estado que
também estão participando do referido Programa”,
completou Regina.
Na apresentação da
última segunda-feira
estiveram presentes a
Secretária de Promoção
Social Regina Ramil, o
Secretário de Desenvolvimento Econômico Noé
Massari, as educadoras
sociais Simone Frugoli e
Roseneide Aparecida M.
Beghini e também a Sra.
Debora que é uma das
participantes do projeto.

Pedreira participa da
Conferência Nacional de
Educação – CONAE 2022
De Pedreira
A Conferência Nacional de Educação CONAE
2022 é um espaço democrático aberto ao Poder
Público e articulado com a
sociedade para que todos
e todas pudessem participar do desenvolvimento
da Educação Nacional.
Os territórios que compõem o 28º Núcleo da
CONAE São Paulo contaram com a participação
de profissionais da área
de Educação e foi promovido por tecnologias digitais e ancorado no Canal
da Diretoria de Formação
da UNCME/SP.
A abertura oficial aconteceu na terça-feira, 26
de abril, com palestra
sendo ministrada por
Rejane Maria Emília, na

quarta-feira, 27, foram
discutidos os eixos da
Conferência Nacional e na
quinta-feira, 28 de abril,
todos participaram ativamente da Plenária Final.
“O Núcleo nº. 28 da
CONAE de São Paulo é
composto pelos seguintes municípios: Barretos,
Campinas, Bebedouro,
Campo Limpo Paulista,
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Itatiba, Louveira, Várzea
Paulista, Conchal, Pedreira, Águas da Prata, Divinolândia, São Sebastião
da Grama, São José do
Rio Pardo, Dumont, Jardinópolis, Pontal, João
Ramalho, Santa Cruz da
Esperança e Serra Azul”,
informou a secretária
municipal de Educação
Mariangela Rodrigues.
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SP promove o “Dia D” de vacinação contra a
gripe e o sarampo
Da Redação

De acordo com o deputado Edmir Chedid
O governo estadual irá (União), que apoiou a
promover neste sábado iniciativa na Assembleia
(30) o “Dia D” para a imu- Legislativa (Alesp), a meta
nização de crianças con- é vacinar 95% do público
tra o sarampo e a gripe. A infantil (público-alvo de
atividade tem por intuito 12,9 milhões de crianças)
vacinar o público infantil contra o sarampo e atuentre seis meses e meno- alizar a caderneta vacinal
res de cinco anos de idade. dos profissionais de saúde.
A campanha será realiza- “Estes trabalhadores já
da em aproximadamente têm a vacina disponível
3,2 mil postos e Unidades e gratuita contra a gripe
Básicas de Saúde em todo desde o começo do mês”,
o Estado, que estarão ab- completou.
ertos das 8h às 17h.
Neste sábado também

terá início outra etapa da
campanha de vacinação
contra a gripe voltada para
crianças entre seis meses
e menores de cinco anos
de idade. “A imunização
para os idosos acima de
60 anos e os profissionais de saúde ocorre desde
o final de março e, até o
momento, apenas 30,9%
do público-alvo recebeu a
vacina. A meta é imunizar
95% da população”, disse.
Nesta atividade do
dia 30, crianças, idosos
e profissionais de saúde
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poderão ser vacinados
contra a gripe. A vacina
contra Influenza é trivalente e 100% produzida
pelo Instituto Butantan
– composta pelos vírus
H1N1, a cepa B e o H3N2,
do subtipo Darwin, que
causou os surtos localizados no final do ano passado. As vacinas contra o
sarampo e o vírus Influenza podem ser tomadas
simultaneamente, exceto para as pessoas que
foram diagnosticadas com
Covid-19.

Governo de SP oferta 14,4 mil vagas do Bolsa
Trabalho na região de Campinas
Da Redação
O Governo do Estado
de São Paulo, por meio
do Programa Bolsa do
Povo, informa que as
prefeituras devem realizar a repactuação de
vagas para o próximo
edital do Bolsa Trabalho até sexta-feira (29).
Até lá, os prefeitos definirão a quantidade de
vagas necessária para
atender a demanda de
seu município. Para a
região de Campinas,
está prevista a oferta de
14.420 vagas. O Comitê Gestor do programa
analisará as solicitações
e fará as adequações de

acordo com a oferta global disponível. O acesso
é feito em área restrita
no site www.bolsadopovo.sp.gov.br .
“Essa é a maior expansão do Bolsa Trabalho na história. Ele
se tornou ainda mais
importante na pandemia. Para este ano, expandimos cinco vezes o
programa. Destaco que
a cada três desempregados, dois são mulheres.
Por isso, estamos dando prioridade às mulheres nessa seleção”, disse
Marina Bragante, secretária-executiva, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Desen-

volvimento Econômico.
O Programa Bolsa
Trabalho é desenvolvido pelas secretarias de
Desenvolvimento Econômico e de Governo e
realizado em parceria
com municípios cadastrados no programa.
Além disso, os participantes passam por
um curso de capacitação profissional. As vagas que têm prioridade
para mulheres, oferece
uma bolsa-auxílio de
R$540 para atividades
de trabalho em órgãos
públicos municipais e
estaduais durante quatro horas diárias por
cinco dias na semana.

Em janeiro deste ano,
o Governo de SP anunciou 150 mil vagas para
2022 com prioridade
para mulheres. Para a
maior expansão do Bolsa Trabalho na história,
foram investidos mais
de R$415 milhões. Vale
destacar que a participação feminina no Programa Bolsa Trabalho
atingiu marca histórica:
94% das vagas na primeira etapa foram preenchidas por mulheres.
As prefeituras paulistas que estejam interessadas em participar da
iniciativa e ainda não
tenham se inscrito, devem efetivar a adesão

ao programa pelo site der as demandas atuais
www.bolsadopovo.sp. e futuras do mercado
gov.br.
de trabalho. Entre os
principais programas
Sobre a Secretaria de da pasta destacam-se o
Desenvolvimento Eco- Bolsa Trabalho, Bolsa
nômico
Empreendedor, IdeiaA Secretaria de De- Gov, Banco do Povo,
senvolvimento Econô- Empreenda Rápido e
mico exerce um papel Minha Chance.
fundamental para a
No total, são 11 órretomada do cresci- gãos vinculados à semento econômico do cretaria como o Centro
Estado para atrair in- Paula Souza, Instituto
vestimentos, fomentar de Pesquisas Tecnolóo empreendedorismo gicos (IPT), Instituto de
com foco na geração Pesquisas Energéticas e
de emprego e renda e Nucleares (IPEN), Funincentivar a inovação dação de Amparo à Pestecnológica. Além dis- quisa do Estado de São
so, oferece qualificação Paulo (Fapesp) e Uniprofissional para aten- versidade de São Paulo.

Campanha da Educação de São Paulo incentiva
jovens a tirarem o título de eleitor
Da Redação
O ano de 2022 será
marcado por mais uma
eleição em todo território
nacional, porém a procura por jovens de 16 anos,
idade em que o voto já
é permitido, mas ainda
não obrigatório, para tirarem o título de eleitor
é uma das mais baixas já
registradas. Pensando
em reverter essa situação, a Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo (Seduc-SP) lançou
nesta terça-feira (26) a
campanha “Tire o Seu
Título de Eleitor” para os
estudantes da rede esta-

dual.
“É uma ação que destaca a importância do
exercício da cidadania, e
o voto é o princípio básico da cidadania. O futuro do Brasil é hoje e está
aqui na escola com os
nossos jovens”, declarou
a Secretária Estadual da
Educação Renilda Peres.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo (TRE-SP),
desembargador
Paulo Galizia, presente no
evento, relatou que “o
Tribunal Regional Eleitoral aderiu prontamente a esta iniciativa. De
fato, houve uma procu-

ra um pouco menor dos
jovens pelo alistamento
eleitoral por vários fatores, a diminuição da população, o período pós
pandemia que os jovens
não interagiram pessoalmente. Mas ainda temos
tempo de atingir uma
meta de adesão entre os
jovens até 4 de maio”.
Desde o ano passado,
como forma de prevenir
o contágio pelo coronavírus (Covid-19), é possível fazer a emissão do
título de eleitor de forma online, por meio do
sistema TítuloNet com
dados pessoais, como:
nome completo, e-mail,

local de nascimento e
filiação. Depois de preencher todos os campos
é necessário enviar uma
selfie segurando documento de identidade e
fotos (frente e verso) do
RG e comprovante de
endereço. Processadas
as informações é só fazer o download gratuito
do aplicativo e-Título no
para utilizar a versão digital do seu título de eleitor
Assim, a campanha
“Tire o Seu Título de
Eleitor” visa transformar
as escolas em um espaço em que os estudantes
possam contar com a in-

fraestrutura já existente
para solicitarem o documento. As ações são divididas em:
1.
Dia Estadual de
Mobilização Documental: Momento em que os
estudantes serão informados das documentações necessárias para a
tiragem do título de eleitor.
2.
Dia Estadual de
D de Tiragem de Título:
Momento para a tiragem
de título de eleitor, onde
é destinado um tempo
de aula e os laboratórios
de informática para essa
mobilização.
A ação conta com o

apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo (TER-SP),
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP), União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas (UBES) e União
Municipal dos Estudantes Secundaristas de São
Paulo (UMES-SP).
Confira a agenda:
02/05/2022 - Dia Estadual de Mobilização
Documental
03/05/2022 -Dia (D)
de Mobilização Pela Tiragem de Título

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
aprova isenção de ICMS para equipamentos de
energia solar
Da Redação
O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo manifestou concordância, em
sessão realizada nesta
terça-feira (26), com a
decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de isentar
o ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviço) para componentes e equipamentos
para o aproveitamento de
energia solar no Estado.
A decisão inclui células
voltaicas (painéis solares)
e aquecedores solares de
água à lista de componentes voltados para a geração de energia renovável

que possuem a isenção
do imposto. O Projeto de
Decreto Legislativo 16/22
manifesta concordância
ao Convênio 24/22, já ratificado pelo Decreto estadual 66.674/22.
O presidente da Alesp,
deputado Carlão Pignatari, informou que já assinou a autorização dada
pelo Plenário e que a decisão, que já está valendo,
será publicada no Diário
Oficial do Estado nesta
quarta-feira, dia 27. “A
energia solar é uma alternativa eficaz e barata dentro do nosso país. Temos
que incentivar que cada
vez mais as famílias, empresas e instituições usem
a energia solar”, disse

Carlão Pignatari.
O Confaz é composto
pelos secretários de Fazenda de todos os Estados e do Distrito Federal,
e tem como atribuições a
celebração de convênios,
a discussão e a aprovação
de isenções e demais incentivos fiscais do ICMS.

a marca de 14 gigawatts
(GW) de potência operacional, superando a potência instalada da usina
hidrelétrica de Itaipu.
Ainda de acordo com a
associação, a implementação da energia solar foi
responsável por evitar a
emissão de 18 milhões de
toneladas de CO² na geEnergia solar
ração de eletricidade no
Em 2021, o Brasil foi o país.
país que mais cresceu em
implantação de energia
Alesp Preserva
solar, sendo esta corresLançado em 2021, o
pondente a 2,4% de toda a Alesp Preserva é o programatriz energética brasilei- ma de sustentabilidade da
ra. De acordo com dados Assembleia Legislativa do
divulgados pela Associa- Estado de São Paulo para
ção Brasileira de Energia a promoção de ações de
Solar Fotovoltaica (Ab- preservação dos recursos
solar), o país ultrapassou naturais e de combate às

mudanças climáticas.
Dentre as ações inclusas no plano está a instalação de placas fotovoltaicas no Palácio 9 de Julho
para aproveitamento da
energia solar na sede da
Alesp. Um estudo realizado no início do ano mostrou a viabilidade para

a instalação dos painéis
na área de 36 mil metros
quadrados do terraço do
edifício, que deve ser realizada ainda este ano.
Com a instalação dos painéis solares, a Assembleia
planeja uma economia
de R? 30 mil por mês em
energia elétrica.
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Contribuinte tem até 31 de maio para fazer declaração do
IR e participar da campanha Leão Amigo de Jaguariúna
De Jaguariúna
Com a prorrogação do
prazo de entrega do Imposto de Renda para o
próximo dia 31 de maio,
pela Receita Federal, os
contribuintes ganharam
mais tempo para poder
participar da campanha
Leão Amigo de Jaguariúna e fazer a sua doação
para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso.
Para participar, é
muito simples. O contribuinte do Imposto de

Renda que preencher os
requisitos da legislação
pode doar valores para
os conselhos municipais,
estaduais e nacionais da
criança e do adolescente e do idoso. A doação
deve ser feita diretamente na declaração de ajuste anual, até 31 de maio.
É importante lembrar
que esse método de doação do IR não permite
escolher uma entidade
específica. Após a escolha do valor doado, o
sistema emitirá um Documento de Arrecadação de Receitas Federais

(DARF) que deve ser
pago em até 30 dias.
Mais informações e a
orientação sobre como
efetuar as doações podem ser obtidas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Jaguariúna (CMDCAJ), pelos
telefones 3867-3935 ou
3837-3311 – Ramal 223.
Entidades aptas a receber recursos do IR em
Jaguariúna:
Associação dos Amigos do Padre Gomes
Asamas (Associação
Santa Maria de Saúde)

Apae (Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna)
Centro de Equoterapia de Jaguariúna
Lar Feliz
AJJA (Associação Jaguariunense de Jovens
Aprendizes)
Associação dos Amigos do Padre Gomes
Jaguariúna FC – Associação Desportiva Jaguariúna
A.A.P.P – Associação
Atlética Ponte Preta
Associação de Desenvolvimento Social

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social iniciou a “Campanha do Agasalho
2022” em Pedreira
De Pedreira
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da
Prefeitura de Pedreira
iniciou a “Campanha do
Agasalho 2022” em parceria com a EPTV, com
o objetivo de unir forças
para aumentar a arrecadação de roupas e cober-

tores para a população
que mais precisa.
Neste ano, a Campanha do Agasalho acontece no período de 25 de
abril até 31 de julho, com
pontos fixos de arrecadação, ou seja, Supermercados, Farmácias e
Departamentos Municipais. “No dia 28 de maio,
um sábado, estaremos

realizando o “Dia D” de
arrecadação, quando haverá várias ações para
que a população possa
participar ativamente da
Campanha”, ressalta o
secretário municipal Rodolfo Firmino de Souza
Rossetti.
Para o novo prefeito
de Pedreira Fábio Polidoro a população deve fazer

parte dessa corrente do
bem. “Vamos todos doar
para quem mais precisa,
doe realmente peças de
roupas e cobertores em
bom estado de conservação, procure as caixas de
coletas nos supermercados, farmácias e departamentos da Prefeitura
de Pedreira”, destacou
Polidoro.

Saúde faz alerta sobre aumento dos casos de Dengue
e orienta população sobre atendimento

De Holambra
O aumento dos casos de dengue em todo
o Brasil tem despertado
preocupação. Em Holambra, a situação não
é diferente. Segundo levantamento do Departamento Municipal de Saúde, entre janeiro e abril
foram 27 confirmações

na cidade. No ano passado inteiro, 24. Nas unidades de saúde do município, esse mês, os casos
suspeitos triplicaram na
comparação com março.
A situação acende o sinal
de alerta e reforça a necessidade da prevenção
para evitar a doença.
De acordo com o diretor da pasta, Valmir

Marcelo Iglecias, holambrenses que tiverem
febre; dores de cabeça,
no fundo dos olhos e nas
juntas; fraqueza; náuseas; vômitos; ou manchas
vermelhas na pele devem
se dirigir ao PSF mais
perto de casa. Já em situações em que, além
desses sintomas, forem
observados sangramento de gengivas e narinas,
fezes escuras, manchas
vermelhas ou roxas na
pele, dor abdominal intensa e contínua, vômitos, tontura, diminuição
da urina e dificuldade
para respirar, a orientação é procurar imediatamente a Policlínica Municipal.
“As nossas unidades

de saúde dos bairros
estão aptas a receber,
diagnosticar e tratar pacientes com sintomas da
dengue clássica”, explicou Valmir. “A Policlínica, nas últimas semanas,
tem ficado superlotada e
muitos dos casos poderiam ser resolvidos nos
PSFs. Apenas casos graves devem ser direcionados para a Policlínica,
que realiza atendimentos de urgência e emergência”.
Nos dias 9 e 16 de
abril Holambra realizou
mutirões de combate ao
mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue.
A ação acontece aos sábados, entre 8h e 12h,
e terá com continuida-

de nos dias 30 de abril
e 7 de maio. A iniciativa
conta com a participação de 15 agentes de saúde que fazem visitas em
residências localizadas
nos bairros com maior
número de casos da doença. O trabalho consiste
na retirada de possíveis
criadouros, orientações
ao morador e entrega de
material informativo.
No site do Governo,
em www.holambra.sp.
gov.br, está disponível
para impressão um panfleto com ações que devem ser realizadas semanalmente. Além disso, é
possível que a população
contribua denunciando
possíveis criadouros por
meio da Ouvidoria ou

pelo aplicativo Sem Dengue, disponível para telefones nas plataformas
Android e iOS. O telefone da Vigilância em Saúde é o (19) 3802-2744.
Como combater o
mosquito:
- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em calhas ou outros
recipientes
- Evitar o acúmulo de
lixo e manter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a
água dos pratos de flores
e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo
menos uma vez por semana

Vereador Mineiro questiona início das obras das casas
populares em Amparo
De Amparo
O vereador Antonio
Cesar Mineiro (MDB),
durante o uso da Tribuna na sessão do dia 25 de
abril, questiona o prefeito municipal de Amparo

sobre o início das obras
das casas populares, já
anunciadas pelo Executivo. “No dia 23 de fevereiro, foi inaugurado o terreno para construção das
casas populares. Hoje, 25
de abril, fui lá para acom-

panhar e só tem mato no
local”, declarou ele.
Mineiro também informou que esteve com o
gerente regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Fernando

Ferreira, em Campinas e
que ele se disponibilizou
para ajudar. “Segundo
ele está tudo certo e com
a empresa já contratada.
Apresentei requerimento
para a Prefeitura e qualquer problema acionarei

o apoio da CDHU”, finalizou o vereador.
O projeto de casas
populares em Amparo
prevê 186 unidades habitacionais do programa
‘Nossa Casa’, iniciativa
do governo estadual de

São Paulo, para atender
a população de baixa
renda. De acordo com
o prefeito Carlos Alberto
Martins (MDB), serão 38
casas no bairro Chácara
São João e 148 atrás do
bairro Modelo.

Dia D de vacinação contra a gripe e sarampo será
neste sábado
De Itapira
Todas as Unidades
Básicas de Saúde do município abrem neste sábado, dia 30, das 8h00
às 16h00 para o Dia D da
Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza e o Sarampo. Não
haverá aplicação de vacina contra o coronavírus
nesta data.

Neste dia serão atendidos
exclusivamente
crianças com idade entre
6 meses e menores de 5
anos de idade (4 anos, 11
meses e 29 dias) e profissionais de saúde para
aplicação dos imunizantes contra a gripe e o sarampo e também idosos
com mais de 60 anos
para aplicação da vacina
contra gripe. A estima-

tiva de público alvo de
crianças é de aproximadamente 3.638 pessoas
(IBGE 2021). Os idosos e
profissionais de saúde já
estavam sendo atendidos
desde o início do mês.
Para receber o imunizante é necessário apresentar a carteirinha de
vacinação e também um
comprovante de atuação
na área para os profis-

sionais de saúde. Pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção
devem entrar em contato
com a sua UBS de referência para agendar a vacinação em domicílio.
A partir de segunda-feira, 2 de maio, inicia-se
a nova etapa de vacinação
abrangendo novos grupos: crianças com idade
entre 6 meses e menores

de 5 anos de idade (4 anos,
11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; povos
indígenas;
professores
da rede ensino pública e
privada; pessoas com comorbidades; pessoas com
deficiência permanente;
forças de segurança e salvamento; caminhoneiros
e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário
de passageiros urbano e

de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos de idade
sob medidas socioeducativas; população privada
de liberdade. A aplicação
ocorre diretamente nas
UBSs de segunda a sexta-feira no horário de rotina das salas de vacina de
cada unidade.
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Após aprovação da Alesp, Artur Nogueira terá novo
Cartório de Imóveis e Protestos

De Artur Nogueira
A Assembleia Legislativa do Estado de

São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de Lei nº
734/2021 que cria um
Cartório de Registro
de Imóveis e de Títulos

e Protestos em Artur
Nogueira. A proposta teve pareceres favoráveis aprovados pelas
comissões de Finanças,
Orçamento e Planejamento e Constituição,
Justiça e Redação antes
da votação acontecer em
plenário nesta terça-feira (26). A tramitação
aconteceu em regime de
urgência e foi defendida
por diversos parlamentares.
O prefeito Lucas Sia
comemorou o que descreveu como “grande
vitória”. “Agora, temos

um Cartório de Registro de Imóveis e, títulos
e protestos. Agradeço à
Assembleia em especial
ao padrinho do projeto:
o deputado Barros Munhoz. A vinda do Cartório
sem dúvidas facilitará,
e muito, a vida dos
nogueirenses. Estamos
muito contentes pela
grande vitória e imensamente agradecidos”, exclamou o chefe do Poder
Executivo nogueirense.
De acordo com o Tribunal de Justiça, o projeto é necessário pelo
fato de Artur Nogueira

“não contar com Oficial
de Registro de Imóveis e
Tabelionato de Protesto
de Letras e Títulos, exigindo o deslocamento
de seus moradores por
aproximados 30,6 km
para que tenham acesso aos mesmos serviços
na Comarca de Mogi
Mirim”. Além disso, a dificuldade é ainda maior
para quem depende do
transporte público.
Dessa forma, a criação
atende a uma demanda
antiga dos moradores do
município nogueirense
que terão a vida facilit-

ada.
O Projeto de Lei nº
734/2021 é de autoria
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Cria o Cartório Oficial
de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Artur
Nogueira e, além disso,
atribui a especialidade
de Protesto de Letras e
Títulos ao já existente
Cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais, Interdições,
Tutelas e Tabelião de
Notas.

Pesquisa de biólogo da SAMA destaca neutralização de
gases estufa em fragmento florestal do Braz Cavenaghi
De Itapira

aram a mitigação da
emissão dos gases cauUma pesquisa do sadores do efeito estufa,
biólogo Anderson Martel- dentre eles o dióxido de
li, diretor da SAMA (Sec- carbono (CO2). No fragretaria Municipal de Agri- mento estudado, as árcultura e Meio Ambiente), vores que o compõe foram
publicada recentemente capazes de neutralizar
na revista Journal of In- aproximadamente 261,20
terdisciplinary Debates toneladas de CO2 em 20
trouxe o resultado do anos.
trabalho de campo para
Segundo Martelli, as
fazer uma estimativa da florestas são os maiores
quantificação de carbono reservatórios de carbono
que foi fixado e neutral- contendo cerca de 80%
izado em um fragmento desse átomo. Os vegetais,
florestal localizado na na- utilizando-se de sua cascente municipal modelo pacidade fotossintética,
no bairro Braz Cavenaghi. fixam o CO2 atmosférico,
Os resultados mostr- biossintetizando na for-

ma de carboidratos, sendo por fim, depositado na
parede celular, realizando
dessa forma o “sequestro”
de carbono atmosférico.
Ainda de acordo com
o pesquisador, dada a importância da atuação dos
municípios no contexto
das mudanças climáticas, o artigo retratou a
importância de um fragmento florestal localizado
em meio à área urbana e
de políticas públicas que
visem o plantio de árvores
nativas neste local como
forma de manutenção
ecológica. “Esse estudo
pode servir de estímu-

los para a preservação
de outros fragmentos
existentes no nosso município e em outras localidades, seguindo os direcionamentos da Política
Estadual, Nacional e
Mundial das mudanças
climáticas e que beneficiam a qualidade de vida
dos residentes, servindo
de exemplo para as demais cidades do Brasil
e do mundo”, finalizou
Martelli.
A pesquisa na integra
pode ser acessada no link
https://www.periodicojs.
com.br/index.php/jid/
article/view/688/529.

Escalas médicas do SUS em Amparo devem ser
divulgadas na internet, propõe projeto aprovado na Câmara

De Amparo
Os vereadores do município de Amparo aprovaram na noite de segun-

dimento dos médicos nas
unidades de saúde que
atendem a população por
meio do Sistema Único
de Saúde (SUS).
De autoria do vereador
Carlos Cazotti (MDB),
o projeto exige ainda
que a Prefeitura - e entidades conveniadas da
área da saúde - forneçam
a relação com endereços
de suas unidades que
prestam serviços clínicos e ambulatoriais, com
o nome e especialidade
dos médicos, número
telefônico e e-mail da
da-feira, dia 25, o Projeto Secretaria Municipal de
de Lei nº 18/2022 que Saúde.
“Dar publicidade e
obriga o Executivo Municipal a divulgar, na in- transparência aos dados
ternet, o horário de aten- públicos, de fácil aces-

so ao cidadão, é umas
responsabilidades
do
gestor. E como vereador,
é uma ferramenta de
fiscalização, principalmente das entidades que
atuam na área de saúde”,
justificou Cazotti.
Entre os argumentos,
a proposta, se sancionada pelo prefeito municipal, contribuirá também
para tentar evitar que
médicos plantonistas se
ausentem das unidades
públicas para fazerem
algum atendimento particular. “Eu acho que
a ampla divulgação de
informação pública é
fundamental, principalmente no que diz respeito ao SUS. O próximo

passo é informatizar as
pastas, os prontuários
dos cidadãos”, avaliou a
vereadora Silva Forato
(PT).
O vereador Pastor
Elson Batista (PL) parabenizou pelo projeto
e reforçou que a informatização traz agilidade
para o serviço. “Hoje as
coisas ainda demoram
muito né? A Prefeitura
ainda está na pastinha de
papel dos usuários, seria
importante essa reformulação”.
E o vereador Edilson José (Dil - PSD) reforçou a importância da
publicidade como ferramenta de fiscalização.
“É uma forma da popu-

lação fiscalizar também
o comprometimento do
profissional, porque temos reclamações frequentes de atendimento,
de médicos ausentes”,
acrescentou.
Estavam
presentes
e votaram favorável
ao Projeto de Lei nº
18/2022 os vereadores
André do Extintor (PP),
Antonio Cesar Mineiro
(MDB), Edilson Santos
(DEM), Edilson José (Dil
- PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado
(MDB), Janaina Pereira
(PDT), Osmar Dorigan
(MDB), Luiz Carlos (Carlitinho - PSDB), Rosa
Montini (PSDB) e Silvia
Forato (PT).

Novo prefeito de Pedreira Fábio Polidoro participa
da XXIII Marcha dos Municípios em Brasília
De Pedreira
Todos os anos, milhares de gestores municipais se reúnem na
Capital Federal para
marcar presença e
apresentar sua pauta
prioritária aos poderes
Legislativo, Executivo
e Judiciário.
A Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios foi cancelada
em 2020 e 2021, em
razão da pandemia da
COVID-19. Agora, em
2022, o evento ocorreu
de 25 a 28 de abril, e
bateu o recorde de participantes.
O maior evento municipalista da Améri-

ca Latina é promovido
pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM)
com
apoio
das entidades estaduais e microrregionais municipalistas. As
atividades
centrais
ocorreram no Centro Internacional de
Convenções do Brasil
(CICB), no Setor de
Clubes Esportivos Sul,
em Brasília.
Pedreira esteve representada pelo seu
novo prefeito Fábio
Polidoro, secretária de
Saúde Ana Lúcia Nieri
Goulart e do secretário
de Cultura João Paulo
Nascimento.
“Município:
O

caminho para um Brasil melhor, este foi o
tema desta edição da
Marcha.
Estivemos
participando
ativamente das discussões
de pautas de interesse
das gestões, além de
seminários
técnicos,
além de espaço para o
Movimento Mulheres
Municipalistas, fórum
de vereadores, plenária
com a participação dos
órgãos de controle, entre outros momentos
fundamentais para a
Gestão Municipal”, destacou o prefeito Fábio
Polidoro durante sua
participação na XXIII
Marcha dos Municípios
em Brasília.
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Primeiro Shopping de Mogi Mirim será
inaugurado em 2023
De Mogi Mirim

região.
Mogi
Mirim
tem
Entra em fase final de sido uma aposta de emconstrução o primeiro preendedores como uma
Shopping Center de Mogi cidade de alto poder de
Mirim, que já tem data compra entre os conmarcada para a inaugu- sumidores e por estar
ração. A previsão é de que numa região com grande
o ParkShopping Mogi potencial para gerar
seja inaugurado no dia 31 negócios. A prefeitura de
de março do ano que vem, Mogi Mirim, em parcequando deverá gerar mais ria com os responsáveis
de 500 empregos diretos pelo centro de compras,
e atrair novos negócios, fez nesta terça-feira, dia
além do lazer para a 26, o lançamento comer-

cial do empreendimento
para lojistas, imprensa,
empreendedores e autoridades locais.
Para o prefeito de
Mogi Mirim, Paulo de
Oliveira e Silva, esse empreendimento representa
um marco para a história
econômica da cidade. De
acordo com o presidente
do Grupo AD, responsável
pelo empreendimento,
Helcio Póvoa, serão cinco
âncoras, três semi-ânco-

ras, lojas, restaurantes,
praça de alimentação,
estacionamento, cinema,
academia de ginástica,
entre outros serviços.
A área bruta locável é
de quase 13 mil metros
quadrados, com conceito
arquitetônico de Open
Mall. Fica próximo aos
principais acessos à cidade e ao Centro de Mogi
Mirim, na Rua João Mantovani, 373, bairro Santa
Rosa.

Ações presenciais nos CRAS são retomadas pela
prefeitura
De Mogi Mirim

identificadas pelas equipes
da Assistência Social.
A Prefeitura Municipal
No dia 8 de abril foi vez
de Mogi Mirim, através de ação no CRAS Leste.
da Secretaria de Assistên- Devido à pandemia e os
cia Social, está retomando protocolos sanitários estaas atividades coletivas nos belecidos em combate ao
CRAS (Centros de Referên- Covid-19, as atividades cocia da Assistência Social). letivas como ações comuNo dia 24 de março, ocor- nitárias, encontros, palreu o grupo PAIF (Pro- estras, festas, etc., estavam
grama de Atendimento suspensas.
Integral à Família), uma
“Foi um período em que
das ações oferecidas pelos a Assistência Social, pela
CRAS, destinada à popu- calamidade pública, prelação beneficiária dos pro- cisou dar respostas às degramas de transferência mandas emergenciais. Aos
de renda, ou às famílias poucos, com o controle da
vulneráveis do município, pandemia, as atividades

estão voltando”, explicou
a Secretária de Assistência Social, Cristina Puls. As
ações acontecem a cada 15
dias, com cronograma preestabelecido pelas equipes
de cada um dos três centros de referência do município.
Entre os serviços de
atendimento e de acompanhamento, a Assistência
Social avalia as demandas espontâneas e as encaminhadas pela rede de
serviços. Nas situações em
que é necessário acompanhar, é construído em
conjunto com a família o

Plano de Acompanhamento Familiar, em que podem ser integrados vários
serviços oferecidos pela
pasta, como Serviço de
convivência, atendimento ao idoso e deficiente à
domicílio,
atendimento
particular ou coletivo, a depender das situações apresentadas pela família.
“O grande objetivo é
fortalecer o vínculo familiar e comunitário, contribuir para a superação
das vulnerabilidades apresentadas e oportunizar o
protagonismo do sujeito”,
explicou Cristina.

Prefeitura debate ações de desenvolvimento social
junto ao Estado
De Mogi Mirim

SEDES – Secretaria de
Desenvolvimento Social
Representantes
da do Estado de São PauPrefeitura Municipal de lo, a Secretaria EstaduMogi Mirim participaram al de Desenvolvimento
na última segunda-feira Econômico e à Prodesp,
(18) do Governo na Área. ações que contribuam
O evento foi realizado para melhorar as ações
pelo Governo de São Pau- do Bolsa do Povo.
lo no Instituto AgronômiA secretária estadual
co de Campinas. A Secre- de desenvolvimento sotaria de Assistência Social cial, Nayra Karam, discompareceu ao encontro, cutiu junto aos represena fim de debater junto a tantes da DRADS, e os

gestores das secretarias
de Assistência Social da
região da grande Campinas e Baixa Mogiana,
diversas demandas importantes, entre elas, algumas políticas públicas
que integram o planejamento social do Prefeito Paulo Silva, como
serviços de residência inclusiva e a Casa de Acolhida para mulheres vítimas
de violência, ações que

podem ocorrer através de
um consórcio regional da
Baixa Mogiana.
Também foram levadas à secretaria estadual
questões que envolvem
o Bolsa do Povo, instituído pelo Governo de São
Paulo e que tem apresentado problemas. “Fomos
expor a situação e apresentar soluções para que
possam ser resolvidos”,
explicou Cristina.

Unidade do Poupatempo já realiza primeiros
atendimentos
De Mogi Mirim
Em fase de testes, o
Poupatempo de Mogi

Mirim iniciou seu atendimento ao público na
última quarta-feira, 20.
Mais de 30 usuários já

utilizaram os serviços da
unidade, enquanto cerca
de outras 30 pessoas obtiveram informações ou re-

alizaram agendamento.
Os serviços que já estão sendo realizados são
emissão de RG e CNH,

bem como todos os demais
serviços referentes ao Detran, já instalado no local.
No decorrer do mês de

maio também se iniciarão
os serviços municipais. A
inauguração oficial ainda
não tem data prevista.

Prefeitura de Mogi Mirim volta a atender com
100% da capacidade
De Mogi Mirim

Após um período de
negociação entre a AdNesta quarta-feira (27), ministração Municipal e
foram retomados, de for- os servidores, por meio
ma integral, os serviços da do Sindicato dos ServiPrefeitura de Mogi Mirim. dores Públicos Municipais
Nesta lista de atividades (Sinsep), foi aceita, pelos
estão inclusas as aulas da funcionários em greve, a
rede municipal, que vol- proposta de reajuste mais
taram a ser oferecidas para recente da Prefeitura.
100% das turmas.
Desta forma, será con-

cedido ao funcionalismo
um aumento geral de 2%
a título de dissídio (retroativo a 1º de março de
2022), aumento no cartão
auxílio-alimentação para
R$ 350 mensais (retroativo a 1º de março de 2022)
e abono de R$ 1.000 em
parcela única e que será
pago juntamente com o

salário de maio de 2022.
Além disso, mais de
350 servidores entrarão na
lista de funcionários que
recebem, mensalmente,
44 passes de ônibus. Com
relação aos grevistas, ficou pactuado que haverá
reposição dos dias de
paralisação, de forma que,
quem tiver saldo de hora

extra e banco de horas,
poderão abatê-las dos dias
parados, sendo que o saldo
poderá ser reposto no prazo de 180 dias contados do
término da greve.
Na eventualidade de
não ser possível a reposição
por indisponibilidade das
secretarias, poderá ser
prorrogado esse prazo por

mais 60 dias e, caso ainda
persista esta situação, ficará o servidor dispensado desta obrigação. Já as
cestas básicas dos meses
de março e abril de 2022
serão entregues normalmente aos servidores
grevistas, sendo que a de
março deverá ser entregue
imediatamente.
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Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu terá plantões para
regularização, transferência e emissão do título
em todo o país.
Nos dias que antecedem o fim do prazo para
alistamento eleitoral e
transferência de títulos,
em 4 de maio, a Justiça
Eleitoral atenderá o público em horário estendido
e fará plantões no último
fim de semana antes do
fechamento do cadastro.
Os Cartórios Eleitorais
do Estado funcionarão
De Mogi Guaçu
inclusão do nome social, no sábado (30) e no dotermina no dia 4 de maio. mingo (1º), das 11h às 17h.
O prazo para tirar o De acordo com a legis- Nos dias 2, 3 e 4 de maio,
título de eleitor e outros lação, o registro de ele- o horário de atendimento
serviços, como regular- itores, a transferência de será das 9h às 18h.
ização, transferência do domicílio eleitoral e a reO agendamento para
município de domicílio visão são encerrados 150 atendimento está suseleitoral, mudança de lo- dias antes do pleito para penso. Assim, o eleitor
cal de votação e retificação que a Justiça Eleitoral será atendido por ordem
de dados pessoais, como a possa organizar a votação de chegada dessa data

até 4 de maio. O Cartório
Eleitoral de Mogi Guaçu
está localizado na Avenida
Presidente John Kennedy, 311, no Jardim Centenário.
Serviços
Todos os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral estão disponíveis por
meio do Atendimento Online do TRE-SP, não sendo necessário deslocar-se
até o Cartório. É possível
solicitar alistamento, revisão, transferência de
domicílio, além da regularização da situação
eleitoral.
Presencial e online
Quem
optar
pelo

atendimento presencial
deve procurar o Cartório
Eleitoral com os documentos pessoais e comprovante de residência.
Também há a opção e regularização pela internet,
no site: https://www.tse.
jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor
Biometria
Os eleitores não precisam fazer a coleta
biométrica para poderem votar nas Eleições de
2022. O cadastro da biometria está suspenso desde o início da pandemia
em 2020. Aqueles que tiveram o título cancelado
por não comparecerem
às revisões biométricas

obrigatórias realizadas em
2019 poderão votar normalmente nas eleições de
2022. Os efeitos do cancelamento foram suspensos pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Horário de plantão de
atendimento do Cartório
Eleitoral
Período
Horário de
atendimento ao público
Final de Semana dias
30/4 e 01/5/2022 Das
11h00 às 17h00
Segunda 02, Terça 03 e
Quarta 04/05/2022 Das
9h00 às 18h00
Nos demais dias o
atendimento é feito de segunda à sexta, das 12:00
às 18:00

Mogi Guaçu registra 30 dias sem ocupação de
leitos de UTI Covid-19
De Mogi Guaçu

momento da doença desde o início da pandemia.
Mogi Guaçu está há 30
Segundo dados do
dias sem pacientes inter- órgão, a cidade também
nados em leitos de UTI registra 23 dias consecCovid-19. O último caso utivos sem pacientes inregistrado de internação ternados em leitos de
contra a doença no setor enfermaria tanto na rede
é do dia 26 de março. O pública quanto na rede
paciente se encontrava privada, desde o dia 2 de
internado no Hospital abril. Neste caso o paciSão Francisco. Os númer- ente estava internado na
os foram divulgados pela ala de enfermaria do HosVigilância Epidemiológi- pital Municipal Dr. Tabaca (VE) nesta segun- jara Ramos.
da-feira, 25 de abril. O
Nesta
segunda-feiboletim chegou a marcar ra, 25 de abril, boletim
65 vagas ocupadas em 22 Covid-19 divulgado pela
de junho de 2021, no pior Vigilância Epidemiológi-

ca apontou 27 novos
casos da doença confirmados nas últimas 120
horas. No período de cinco dias, são 34.775 casos
no total, sendo 34.485
guaçuanos e 19 casos suspeitos aguardam confirmação.
A cidade já havia zerado a ocupação de leitos
de UTI Covid-19 entre 26
de dezembro de 2021 e
9 de janeiro de 2022. Na
ocasião, os hospitais do
município ficaram 15 dias
sem internações de pacientes com coronavírus
em suas Unidades de

Terapia Intensiva. Depois
disso, houve novamente
um aumento no número
de casos da doença e também no de internações em
leitos de UTI Covid-19.
A partir do período
de 19 de janeiro a 26 de
março, foram 67 dias com
os leitos UTI Covid-19
ocupados, tendo o pico
de internações no dia 8
de fevereiro com 13 leitos
preenchidos. No mesmo dia, o boletim registrou 250 novos casos da
doença, 1.725 casos suspeitos e 24 pacientes internados no total.

Saúde realiza Dia D de vacinação contra a influenza
em idosos, crianças e profissionais de saúde no
sábado, 30 de abril
A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE)
de Mogi Guaçu, realizam
no sábado, 30 de abril, o
Dia D de vacinação contra a influenza. A imunização é direcionada
exclusivamente para os
idosos com idade a partir
de 60 anos, profissionais
de saúde e crianças entre seis meses e 4 anos,
11 meses e 29 dias. O
público infantil também
receberá doses contra o
sarampo, rubéola e cax-

umba (SCR).
O horário de vacinação será das 8h às 15h
e acontecerá em 10 unidades de saúde: Zona
Sul, Zona Norte, Zaniboni I, Guaçuano, Chaparral, Alto dos Ypês, Ypê
Pinheiro, Santa Cecília,
Chácaras Alvorada e
Martinho Prado. A Secretaria de Saúde destaca que no sábado não
haverá imunização contra a Covid-19.
Imunização
A vacina contra a gripe

é trivalente e protege
contra três cepas do vírus
influenza: influenza A
H1N1, influenza A H3N2
e influenza B. Para se
vacinar, os idosos devem
apresentar documento
de identidade com foto,
CPF e comprovante de
endereço de residência.
Pessoas nesta faixa
etária que se encontram acamadas também serão imunizadas.
Para isso, familiares ou
responsáveis
deverão
procurar a unidade de

saúde mais próxima de
sua residência para informar nome completo,
idade e endereço para
o agendamento da aplicação das vacinas.
Já os profissionais de
saúde devem comparecer munidos de documento com foto e carteira de vacinação. Para a
imunização das crianças
contra a gripe e contra
o sarampo, rubéola e
caxumba, os pais devem
apresentar a caderneta
de vacinação.

Obras realiza melhorias nas estradas rurais do
Jatobazeiro e da Roseira
De Mogi Guaçu
Nesta semana, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) realizam
manutenção das estradas rurais de Mogi

Guaçu. Uma equipe executa o trabalho no bairro
do Jatobazeiro e outra
no bairro da Roseira. Na
sequência, o serviço será
feito nos bairros do Mato
Seco e Santa Rita.
O serviço inclui a pas-

sagem de máquina de
nivelamento das ruas
com a finalidade de tapar
os buracos e, assim, melhorar a qualidade de vida
dos moradores e facilitar
o transporte evitando os
problemas de locomoção

nos bairros.
A Secretaria Municipal
de Obras e Mobilidade
tem executado frequentemente a manutenção
das estradas rurais do
município como, por exemplo, Mombaça, Rio

das Pedras, Chácaras Alvorada, Itaqui, Cercado
Grande, Lagoa dos Patos
e Graminha.
“Mogi Guaçu possui
uma grande área rural que precisa de manutenção constante, por

isso, temos priorizado
esse trabalho de nivelamento das ruas, evitando que os usuários enfrentem dificuldades de
tráfego”, comentou o
secretário da pasta, José
Antonio Ortiz Bueno.

Mogi Guaçu estreia com vitória na 9ª Taça EPTV de
Futsal

De Mogi Guaçu

ta segunda-feira, 25, no
centro esportivo JusMogi Guaçu estreou celino Kubitschek (Cecom vitória na 9ª Taça resc), na Vila São CarEPTV de Futsal ao venc- los. Antes da partida dos
er Americana por 3 a 1. guaçuanos, IracemápoO confronto válido pelo lis derrotou Paulínia
grupo 1 da competição por 4 a 0 pelo grupo 4.
aconteceu na noite desO segundo desafio de

Mogi Guaçu será contra Hortolândia. O jogo
será na segunda-feira, 2
de maio, às 20h15, em
Louveira, no Louveira
Centro Educacional Integrado (CEIL). Na partida de fundo pelo grupo
2, o time da casa enfren-

ta Ipeúna. Depois, os
próximos confrontos do
elenco guaçuano serão
contra
Cordeirópolis (12/05) e Águas de
Lindóia (19/05).
As outras participantes do torneio além
das cidades já cita-

das são: Pedreira, Indaiatuba, Cosmópolis,
Jaguariúna,
Amparo,
Campinas, Engenheiro
Coelho, São Pedro,
Monte Mor, Santa Bárbara d’ Oeste e Elias
Fausto. Classificam-se
para a segunda fase, as

três melhores equipes
de cada grupo. A grande
da final da competição
está prevista para o
sábado, 25 de junho,
com transmissão ao
vivo pela EPTV Campinas, em local ainda a ser
definido.
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Prefeitura de Holambra anuncia show do Falamansa
para Festa do Trabalhador
sagrado grupo de forró
com mais de 23 anos de
carreira, 8 milhões de discos vendidos e um Grammy Latino na bagagem. A
apresentação é parte da
programação da Festa do
Trabalhador, preparada
pela Prefeitura de Holambra para homenagear os
moradores na véspera do
Dia do Trabalho. O show,
Xote da Alegria, Rindo
à Toa e muitos outros clássicos do Falamansa serão

interpretados ao vivo em
Holambra neste sábado,
dia 30 de abril, pelo con-

com entrada gratuita,
acontece a partir das 19
horas na Rua da Amizade (Rua Coberta), seguido
pela banda Made in Roça.
No feriado, em 1º de
maio, estão previstas ainda competições de futebol, basquete e vôlei com
moradores previamente
inscritos no Departamento
Municipal de Esportes. A

ação terá ainda apresentações de jiu-jitsu, capoeira
e bicicross (programação
abaixo), além de diversos brinquedos infláveis,
cama elástica e piscina de
bolinhas disponíveis para
as crianças a partir das 10
horas, também na Rua da
Amizade. Algodão-doce
e pipoca serão distribuídos gratuitamente aos

pequenos.
“São os trabalhadores
que movem a cidade, levam sustento às famílias
e que contribuem efetivamente para o desenvolvimento de Holambra.
Queremos fazer uma festa
bonita. Uma homenagem
que todos possam curtir
em família”, destacou o
prefeito Fernando Capato.
Confira a programação:
Sábado, 30 de abril
Festa do Trabalhador
19h: Falamansa
20h30: Made in Roça
Entrada Gratuita
Local: Rua da Amizade
(Rua Coberta)
Domingo, 1º de maio
Atividades Esportivas
do Dia do Trabalho
8h30: Jogos de futebol no Estádio Municipal
Zeno Capato
9h: Apresentação de
Bicicross na Praça dos Pássaros, ao lado do Ginásio
Municipal
9h30: Basquete 3x3 no
Ginásio Aberto, próximo
ao Complexo Aquático
11h: Apresentações de
Jiu-Jitsu e Capoeira no
Ginásio Municipal de Esportes
14h: Vôlei Misto no
Ginásio Municipal de Esportes

ro

Para as crianças:
10h: Brincando no Bair-

Brinquedos Infláveis,
piscina de bolinhas e cama
elástica, com distribuição
gratuita de algodão-doce e
pipoca, na Rua da Amizade (Rua Coberta)

23 de Abril de 2022
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Fundo Social e voluntárias realizam Curso de
Gestantes em Holambra
Olha só que boa
notícia
para
você
que é uma futura
mamãe holambrense
e quer aprender sobre
evolução da gravidez,

confecção de enxoval, tipos de partos e cuidados com o
bebê: ainda dá tempo
de garantir a sua participação no Curso de

Gestantes
realizado
por um grupo de voluntárias com apoio do
Fundo Social de Solidariedade.
As matrículas de-

vem ser feitas na sede
do Departamento Municipal de Promoção
Social, que fica na
Praça dos Pioneiros,
s/nº, no Centro. O

horário de atendimento é das 8h30 às 11h30
e das 13h às 16h. É
preciso apresentar o
Cartão Cidadão. As
aulas, gratuitas, acon-

tecerão entre os dias 9
e 30 de maio, sempre
às
segundas-feiras,
das 13h30 às 16h, na
Associação Príncipe
Bernardo (APB).

Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2021

Processo Seletivo nº 001/2021

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de
direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de abril de 2022 à
05 de maio de 2022, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega
dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer ao
SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP
ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do
consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a
contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta
convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o
Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de abril de 2022
à 05 de maio de 2022, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para
entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação
do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na
sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados
para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta
convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê
o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
12º
13º

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40h – Paulínia
Candidato
Camila Tatiane da Silva Honório
Roberta Carla Rocha da Silva Cunha

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36h – Santo Antônio de Posse
Classificação
Candidato
04º

Mirlene Turolla

Holambra, 29 de abril de 2022.

Holambra, 29 de abril de 2022.

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

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:
_________________________________________________________________
WELLINGTON ROMERO, divorciado, de nacionalidade brasileira, inspetor de qualidade, natural
de Itapira - SP, residente à Rua Antonio Teixeira, 27, casa 1, Jardim Portal das Pérolas, Santo Antonio de Posse - SP, filho de LEONARDO ROMERO e de MARIA HELENA DE SOUZA ROMERO;
e ROSENILMA SOUZA AMORIMviúva, de nacionalidade brasileira, auxiliar de expedição, na-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 03/2022
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 07/2018
Convocação de aprovados para provimento de vagas do
quadro de empregos em geral do CONDESU
O Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável, sediado à Rua Baronesa Geraldo
de Rezende, 275, Centro – Cosmópolis/SP, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca o candidato abaixo
relacionado, aprovado na Seleção Publica n.º 07/2018, a
comparecer na sede do CONDESU, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às 12h00,
para atribuição de 01 (uma) vaga para o emprego de Auxiliar
Administrativo, do quadro de empregos em geral do CONDESU,
com lotação no município de Artur Nogueira.
O candidato deverá apresentar no ato da posse os seguintes
documentos originais acompanhados de suas respectivas
cópias legíveis:
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último
contrato) / PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 /
Carteira de Identidade (RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF)
/ Título de Eleitor / Certidão de Quitação Eleitoral (Cartório
Eleitoral ou Online) / Atestado de Antecedentes Criminais
(Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de Distribuição de
Ações Criminais (Justiça Federal ou Online) / Comprovante de
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) /
Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (para homens
entre 18 e 45 anos de idade) / Certidão de Casamento ou
Escritura Pública de União Estável / Certidão de Nascimento (se
solteiro) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos dependentes /
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade
/ Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 anos de idade /
Comprovante de Escolaridade Ensino Médio Completo.
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos
prazos estabelecidos, será considerado desistente, implicando
sua eliminação definitiva e convocação do candidato classificado
imediatamente subsequente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CLASS. N.º INSC.
NOME
5
1255434
Fabio Miguel Gagliardi

RG
279162856

JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU

tural de Ipirá - BA, residente à Rua Antonio Teixeira, 27, casa 1, Jardim Portal das Pérolas, Santo
Antonio de Posse - SP, filha de RAIMUNDO MARCELO DOS SANTOS e de MARIA GILDA SOUZA
DOS SANTOS.
_________________________________________________________________
VALDOMIRO NOVAIS RAMOS, solteiro, de nacionalidade brasileira, Soldador, natural de Marcionílio Souza - BA, residente à rua Elias Lian, 422, Jardim Maria Helena, Santo Antônio de Posse SP, filho de AGEMIRO NUNES RAMOS e de TEREZA NOVAES DA SILVA; e JAMILE SANTANA DE
ARAGÃOsolteira, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Boa Vista do Tupim - BA, residente
à rua Elias Lian, 422, Jardim Maria Helena, Santo Antônio de Posse - SP, filha de GIRLAN FERREIRA DE ARAGÃO e de VALDIRENE PEREIRA SANTANA.
________________________________________________________________
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, 28 de abril de 2022.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 04/2022
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 07/2018
Convocação de aprovados para provimento de vagas do
quadro de empregos em geral do CONDESU
O Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável, sediado à Rua Baronesa Geraldo
de Rezende, 275, Centro – Cosmópolis/SP, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca o candidato abaixo
relacionado, aprovado na Seleção Publica n.º 07/2018, a
comparecer na sede do CONDESU, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às 12h00,
para atribuição de 01 (uma) vaga para o emprego de Auxiliar
Administrativo, do quadro de empregos em geral do CONDESU,
com lotação no município de Artur Nogueira.
O candidato deverá apresentar no ato da posse os seguintes
documentos originais acompanhados de suas respectivas
cópias legíveis:
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último
contrato) / PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 /
Carteira de Identidade (RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF)
/ Título de Eleitor / Certidão de Quitação Eleitoral (Cartório
Eleitoral ou Online) / Atestado de Antecedentes Criminais
(Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de Distribuição de
Ações Criminais (Justiça Federal ou Online) / Comprovante de
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) /
Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (para homens
entre 18 e 45 anos de idade) / Certidão de Casamento ou
Escritura Pública de União Estável / Certidão de Nascimento (se
solteiro) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos dependentes /
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade
/ Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 anos de idade /
Comprovante de Escolaridade Ensino Médio Completo.
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos
prazos estabelecidos, será considerado desistente, implicando
sua eliminação definitiva e convocação do candidato classificado
imediatamente subsequente.

CLASS.
6

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
N.º INSC.
NOME
1272989
Luis Gustavo Boer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2022
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 03/2018
Convocação de aprovados para provimento de vagas do
quadro de empregos em geral do CONDESU
O Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável, sediado à Rua Baronesa Geraldo
de Rezende, 275, Centro – Cosmópolis/SP, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca o candidato abaixo
relacionado, aprovado na Seleção Publica n.º 03/2018, a
comparecer na sede do CONDESU, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às 12h00,
para atribuição de 01 (uma) vaga para o emprego de Ajudante
Geral, do quadro de empregos em geral do CONDESU.
O candidato deverá apresentar no ato da posse os seguintes
documentos originais acompanhados de suas respectivas
cópias legíveis:
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último
contrato) / PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 / RG /
CPF / CNH (caso tenha) / Título de Eleitor / Certidão de Quitação
Eleitoral (Cartório Eleitoral ou Online) / Atestado de
Antecedentes Criminais (Delegacia de Polícia ou Online) /
Certidão de Distribuição de Ações Criminais (Justiça Federal ou
Online) / Comprovante de Endereço (e Declaração de
Residência, se for o caso) / Comprovante de Quitação com o
Serviço Militar (para homens entre 18 e 45 anos de idade) /
Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável /
Certidão de Nascimento (se solteiro) / CPF dos dependentes /
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade
/ Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 anos de idade /
Comprovante de Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto.
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.
O candidato convocado que não se apresentar no local e nos
prazos estabelecidos será considerado desistente, implicando
sua eliminação definitiva e convocação do candidato classificado
imediatamente subsequente.

CLASS.
RG
568845262

JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU
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RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
AJUDANTE GERAL
N.º INSC.
NOME
RG
Rafaela Cristina Marques
1053380
471395793
Gomes Silva

JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU

23 de Abril de 2022
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Editais
Extrato de Contrato

Extrato de Termo de Realinhamento de Preços

CONTRATO: 019/2022
PROCESSO: 025/2022
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: TORRECINE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
OBJETO: A contratada obriga-se a fornecer mão de obra e peças para Manutenção de 1 (um) soprador DOSITEC modelo “DRC-0435”, proposta 05374-SP apresentado pela contratada que prevê e
determina todos os serviços que serão feitos e, bem como, os custos.
VALOR GLOBAL: R$ 13.901,56 (Treze mil e novecentos e um reais e cinquenta e seis centavos)
Data Assinatura: 13 de Abril de 2022.
ERRATA
Os valores das publicações da Câmara Municipal de Cosmópolis do dia 08/04/2022 e 23/04/2022 os
valores corretos são:
PUBLICAÇÃO
Extrato de Termo Aditivo Nº02
Extrato de Contrato Nº04/2022
Ato do Presidente Nº04/2022
Extrato de Termo Aditivo Nº01

VALOR INFORMADO
R$ 102,57
R$ 102,57
R$ 78,90
R$ 63,12

VALOR CORRETO
R$ 103,36
R$ 101,11
R$ 78,11
R$ 63,91

Extrato de Contrato
CONTRATO: 020/2022
PROCESSO: 026/2022
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: TECNOGEN GERADORES LTDA
OBJETO: A contratada obriga-se a fornecer mão de obra e peças para Manutenção de “1 (UM) GERADOR MOD GMG 75/68 KVA”, proposta TCG-01.03.022.01 apresentada pela contratada que prevê
e determina a forma como os serviços serão feitos e, bem como, os custos.
VALOR GLOBAL: R$10.943,00 (Dez mil e novecentos e quarenta e três reais)
Data Assinatura: 20 de abril de 2022.

CONTRATO nº 005/2022
PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2022
PROCESSO 001/2022
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: Auto Posto TKN LTDA
OBJETO: Fica realinhado os preços conforme valores a seguir. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas.
GASOLINA COMUM LITRO R$ 6,66;
ÓLEO DIESEL S10 LITRO R$ 6,72;
ÓLEO DIESEL COMUM LITRO R$ 6,35;
ETANOL COMUM LITRO R$ 5,20
Data Assinatura: 20 de abril de 2022.
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO : 043/2021
PREGÃO P. : 002/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA
OBJETO: Fica aditado o presente contrato em 25% sobre o valor inicial do contrato conforme previsto
em Lei.
VALOR ADITADO: O valor global deste termo aditivo é de R$ 89.775,00 (Oitenta e sete mil e setecentos e setenta e cinco reais).
Adição de Cláusula Resolutiva.
Data Assinatura: 18 de abril de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO : 046/2021
PREGÃO P. : 002/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: CALDAS QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA EPP
OBJETO: Fica aditado o presente contrato em 25% sobre o valor inicial do contrato conforme previsto
em Lei.
VALOR ADITADO: O valor global deste termo aditivo é de R$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e
cinquenta reais).
Adição de Cláusula Resolutiva.
Data Assinatura: 26 de abril de 2022.

Extrato de Contrato
TOMADA DE PREÇO: 001/2022
CONTRATO: 017/2022
PROCESSO: 015/2022
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte mediante
locação de 09 (nove) veículos, sem condutor, com quilometragem livre, sem combustível e com manutenção, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico administrativas do SAEAN,
conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência.
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses.
VALOR CONTRATAÇÃO: Pelos serviços referidos na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
ao CONTRATADO o valor unitário conforme proposta apresentada e obtendo e valor global de R$
507.600,00 (quinhentos e sete mil e seiscentos reais).
Data Assinatura: 01 de abril de 2022.

Processo Seletivo nº 001/2021
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29
de abril de 2022 à 05 de maio de 2022, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às
16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4).
Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B –
Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo
em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à
Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos
de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
03º

FUNÇÃO: Técnico em Raio X 24hs – Holambra
Candidato
Natalia Simões Galini Schwarz De Andrade
Holambra, 29 de abril de 2022.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 001/2021
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de abril de 2022
à 05 de maio de 2022, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para
entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação
do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na
sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados
para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta
convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê
o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 001/2021
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B –
Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de
direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64,
conforme o Processo Seletivo nº 0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a
comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 29 de abril de 2022 à
05 de maio de 2022, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos
documentos
necessários
a
admissão
(CTPS,
Cópia
CPF/RG/Comprovante
de
Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da
documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer ao
SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento
de Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado
de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para
que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigamse a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não
assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº
001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
12º
13º

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40h – Paulínia
Candidato
Camila Tatiane da Silva Honório
Roberta Carla Rocha da Silva Cunha
Holambra, 29 de abril de 2022.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40h – Cordeirópolis
Candidato

16º
17º

Vitoria Annelisa Cunha de Souza
Janifee Alves Silva
Holambra, 29 de abril de 2022.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

23 de Abril de 2022
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Restaurante Tropilha Grill, servimos Self-Service por quilo e por pessoa com
variedades de saladas, pratos quentes e carne da churrasqueira, reconhecido
por sua qualidade e pioneirismo todos os dias no almoço, e a noite pizzaria.

Abertos todos os dias das 11hrs as 14:45

(19) 3877-1410

www.facebook.com/restaurantetropilha/

