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Holambra celebra Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial com ação na Rota dos Imigrantes
Para celebrar o Dia Nacional de Prevenção e Combate
à Hipertensão Arterial, a Prefeitura de Holambra realiza
nessa terça-feira, dia 26 de
abril, uma ação de orientação na Rota dos Imigrantes,
próximo à esquina da Rua
Dr. Jorge Latour. Entre 9h e
17h, enfermeiros e técnicos
irão, gratuitamente, realizar
aferição de pressão arterial,
medir a circunferência abdominal e fornecer informações
sobre hábitos saudáveis. “É
uma doença silenciosa. Prevenir e controlar os índices
de hipertensão arterial é de
suma importância”, explicou
o diretor do Departamento
Municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias.
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Feriado teve tráfego além da expectativa
e sem acidentes com vítimas fatais nas
rodovias da região
A Operação Especial no
feriado prolongado de Tiradentes no sistema que interliga Campinas, Circuito
das Águas e sul de Minas
Gerais movimentou mais
de 544 mil veículos em toda
a malha viária administrada pela Renovias. O movimento ficou além da expec-

tativa, que era de 507 mil.
Foram 15 acidentes, com
nove vítimas leves. Um dos
acidentes fez uma vítima
grave. De quarta-feira (20)
até domingo (24), foram realizados 709 atendimentos
aos usuários pelas equipes
do Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAU), inclu-

indo serviços de guincho,
socorro mecânico, inspeção
e atendimento pré-hospitalar. A maior parte dos
atendimentos são atendimentos mecânicos, seguido
de troca de pneus e pane
seca, quando o veículo para
na rodovia pela falta de
combustível.
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Sexta-feira tem “Beatles In
Concert” no Teatro de Jaguariúna

A Secretaria de Turismo
e Cultura de Jaguariúna
apresentará nesta sexta-feira, 29, um show especial para os fãs de uma das
maiores bandas de todos os
tempos, The Beatles, aquela
que é considerada a maior

Encontro de
Motociclistas
reúne grande
público e 17
bandas no
Balneário
Municipal

banda de rock de todos
os tempos e que continua
influenciando de geração
em geração. A Banda Municipal de Jaguariúna fará
o show Beatles in Concert
gratuitamente no Teatro
Municipal Dona Zenaide.

O 24º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur
Nogueira reuniu um grande
público e shows com 17 bandas
no Balneário Municipal. Integrando as celebrações de 73
anos do município e após dois
anos sem ser realizado devido
à pandemia da Covid-19, o
evento voltou a agitar o Balneário Municipal entre os dias 21
e 24 de abril.
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Carreta da
Mamografia
inicia exames
em Mogi
Guaçu nesta
terça-feira
A carreta da mamografia do Programa Mulheres
de Peito, do Governo do
Estado, chega a Mogi
Guaçu nesta terça-feira,
dia 26 de abril, para realização de exames gratuitos. O veículo ficará no
estacionamento coberto
do Boulevard Shopping,
na região central, até o dia
7 de maio.
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Mogi Mirim
conquista seu 1º
shopping
Expansão regional com
criação de empregos e geração de renda. Com esse
foco, o município já aguarda
a inauguração do 1º shopping center: O ParkShopping Mogi! E o ritmo está
acelerado.
Nesta terça-feira (26), a
administradora AD Shopping, a AD Mall e AlugueON,
em parceria com a Prefeitura.
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Prefeito participa
de comemoração
dos 11 anos
da Ascorsi
O prefeito Toninho Bellini participou na manhã da
última terça-feira, 19, da comemoração dos 11 anos da
Ascorsi (Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos
de Itapira). Sediada na Rua
Professor Fenizio Marchini,
n° 1010, na Penha do Rio do
Peixe, a associação é a responsável pela coleta seletiva
de recicláveis no município.
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ARTIGOS

200 anos de liberdade de imprensa
*Por Renato Nalini
Este 2022 que marca o bicentenário da
Independência, o centenário da Semana
de Arte Moderna, os
90 anos da Revolução
Constitucionalista de
1932, pode ser também lembrado pelos
200 anos de liberdade
de imprensa no Brasil.
Hipólito José da
Costa foi um brasileiro
que publicou o “Correio Brasiliense” em
Londres, escrito em
português, para divulgar notícias do Brasil e
de Portugal, com toda
a liberdade. Pois desde

1808, a Imprensa Régia criada por D. João
VI impusera censura a
todas as publicações.
A partir de junho
de 1808 até dezembro
de 1822, circularam
as edições do “Correio
Brasiliense”, apesar da
perseguição estatal. O
“Aviso aos portugueses sobre o Correio
Brasileiro”
alertava
que “os exemplares de
tão infame obra, mereciam ser dilacerados e
queimados”.
Nada se conseguiu
fazer contra o corajoso
Hipólito da Costa, ain-

da que o “Aviso” afirmasse que “a liberdade
de imprensa em Inglaterra não lhe garante
da insolência, nem livra aos escritores da
responsabilidade dos
prejuízos de terceiros”.
A história do “Correio Brasiliense” consta de 175 números,
em 29 volumes, sendo mensal a tiragem.
No último número,
de dezembro de 1822,
consta o “anúncio aos
leitores”, de que a publicação deixará de ser
mensal, tendo em vista
a liberdade de impren-

A educação é o
caminho da liberdade
*Cel. David Antônio possuem idade entre
Pancotti
14 e 18 anos, inserindo-os nas 700 vagas
O atendimento so- criadas nos Órgãos da
cioeducativo ao ado- Administração Pública
lescente em conflito Estadual Direta, Autárcom a lei é um desafio quica e Empresas Púe necessita de um olhar blicas. Estes objetivos
resiliente e reflexivo, fundamentam-se ainda
visto que é considerado nos artigos 62, 63, 65,
um momento oportu- 67 e 69 do Estatuto da
no de mudanças. Nes- Criança e do Adolesse contexto, é preciso cente, no Decreto 5.598
ressaltar a importância de 1º de dezembro de
da oferta da qualifi- 2005 revogado pelo Decação profissional aos creto nº 9.579 de 2018,
jovens inseridos em além do Artigo 227 da
um contexto de priva- Constituição Federal.
ção de liberdade, uma
Todo esse programa
vez que que, por meio leva em conta o valor
dela, faz-se possível o da Aprendizagem, uma
acesso dos adolescen- modalidade de protes em cumprimento fissionalização assende medidas socioedu- tada no princípio do
cativas ao conjunto de trabalho educativo, o
conhecimentos cien- qual se caracteriza pela
tíficos e culturais, que prevalência da atividacontribuem para seu de pedagógica sobre a
progresso. Além disso, laboral, conforme preessas medidas auxiliam conizado no art. 68 do
na permanência e con- Estatuto da Criança e
tinuidade de suas tra- do Adolescente.
jetórias vinculadas ao
Considerando a anámundo do trabalho.
lise do perfil dos adolesNo Paraná, o Progra- centes em conflito com
ma Estadual de Apren- a lei atendidos pelo Sisdizagem,
financiado tema Socioeducativo do
pelo Fundo da Infância Estado do Paraná, no
e Adolescência (FIA) e que se refere à situação
pelo Banco Interame- ocupacional anterior ao
ricano de Desenvolvi- cumprimento da memento (BID) compõe dida
socioeducativa,
a estrutura de atendi- percebe-se que a maior
mento ao adolescente parte dos adolescentes
em conflito com a lei, estava trabalhando sem
nas Unidades Socio- registro, em 43% dos
educativas do estado, casos. O segundo maior
vinculadas ao Departa- grupo, 33%, informou
mento de Atendimento não trabalhar na époSocioeducativo (DEA- ca. Apenas 2% trabaSE). Essa parceria da lhavam com o devido
Secretaria de Justiça, registro. Ainda, 5% dos
Família e Trabalho com jovens nunca tinham
entidades sem fins lu- exercido nenhum ofícrativos, como a Guar- cio e 0,6% dos adolesda Mirim de Foz do centes informaram que
Iguaçu, Centro de In- exerciam alguma ativitegração Empresa-Es- dade não remunerada
cola do Paraná (CIEE/ no momento anterior à
PR) e Rede Nacional de institucionalização.
Aprendizagem, PromoPelo número de joção Social e Integração vens que não estavam
(RENASPSI) tem sido trabalhando ou o faessencial para reinserir ziam sem registro, é
jovens na sociedade.
fácil perceber que iniA iniciativa visa re- ciativas que visem a incrutar, selecionar, ca- serção no mercado e a
pacitar e supervisionar geração de renda são de
adolescentes e jovens, extrema importância,
além de oferecer a pois, além de promover
oportunidade de pro- o estímulo à prática da
fissionalização na área cidadania e de valores
administrativa aos que éticos, possibilita opor-

tunidades de prospecção social dos adolescentes.
A aprendizagem ampara os direitos quanto
à jornada de trabalho,
férias e previdência social, e se revela um estímulo para o empenho
desses jovens, além de
contar com a importante orientação de entidades qualificadas em
formação técnico-profissional, garantindo,
assim, a permanência
nos estudos e nas atividades escolares dos
participantes do programa.
Além disso, com a
dedicação em ensinar
uma profissão e remunerar o jovem por tal
atividade, o Poder Público garante o cumprimento de políticas
públicas e oferece a ele
a oportunidade de vivenciar a ampliação de
suas habilidades, capacidades e qualificação
para que, quando adulto, ele possa ingressar
de forma mais competente no mundo de trabalho.
Entendemos que a
educação e a qualificação profissional no
contexto de privação de
liberdade não pode ser
encarada como mero
cumprimento das legislações e sim como
elemento norteador do
processo de formação
dos adolescentes. Uma
oferta educacional e a
qualificação profissional consolidada, qualitativa e,consequentemente, eficaz em seus
resultados garantirão
um processo de formação integral para o adolescente, na perspectiva
de propiciar condições
para a retomada de sua
vida em contextos diferentes daquele no qual
estava inserido, quando
cometeu o ato infracional.
*Cel. David Antônio
Pancotti é Chefe do Departamento de Atendimento Socioeducativo
(SEJUF) e conselheiro
do Centro de Integração Empresa-Escola do
Paraná (CIEE/PR)

sa no Brasil. Promete,
porém, que o jornal
circularia novamente,
se se apresentasse motivo para tal.
Desapareceu, portanto, o Correio Brasiliense e em 1823 iniciava-se a vida de um
Brasil independente.
Infelizmente, para Hipólito da Costa, o tempo se esgotara. Poucos
meses teria de vida.
Muita falta fez ao
Brasil em 1823, quando Caldeira Brant contratou o jornal “Padre
Amaro”, fundado em
1820 por Joaquim Fer-

reira de Freitas, para a
defesa do Brasil, que
precisava ser reconhecido pelas nações
estrangeiras. Quando
da morte de Hipólito
José da Costa, o “Padre Amaro” publicou:
“Viveu hidrópico e
morreu tísico, dizem
alguns maledicentes e
invejosos antagonistas
do “Correio Brasiliense”. Nós, porém, que
nunca dissemos dele
senão verdades, somos
por isso mesmo autorizados a desmentir
semelhantes boatos,
anunciando aos inu-

meráveis amigos daquele tão vasto quanto
admirável publicista
a agradável notícia de
que ele não morreu
no sentido em que falam seus detratores,
mas tão-somente passou desta para melhor
vida, que é o prêmio
dos justos”.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

O que está havendo
com o planeta?
Paiva Netto
O que está havendo com o planeta
Terra?
Lembrem-se
de
que agora tudo é
mais rápido. Ouve-se falar e se assiste
em tempo real sobre
a expansão de desertos onde havia florestas frondosas, a ponto de a ONU dedicar
os anos de 2010 a
2020 ao tema da desertificação; seca em
locais onde jamais
ocorrera tal coisa. E
o pessoal continua
dizendo impropriedades a respeito do
Apocalipse, como se
ele fosse o culpado
de tudo.
Por acaso, são as
folhas de papel nas
quais estão impressas as profecias bíblicas que provocam
essas catástrofes, ou
nossa estupidez militante e ganância
sem termo?
Pare um pouco
para pensar, cesse de
falar mal das Profecias Finais, porque as
visões de João, Evangelista e Profeta, não
acionam esses fatos,
apenas os anunciam.
Ora, só amigo adverte amigo. Aquele que

se finge de amistoso não tem coragem
para contar a verdade, quer estar bem
com a pessoa que
diz amar — e não há
nada pior que o amor
falso, essa é a suprema maldade. Não estou me referindo somente ao sentimento
entre casais, todavia,
entre as criaturas,
sobretudo o que singularize o perfeito
relacionamento humano, social, filosófico, político, científico, religioso.
Vivemos, há séculos, tentando fazer
sucumbir a Mãe Terra, tirando-lhe pouco
a pouco a vida. Apenas não nos podemos esquecer de que
tal atitude nos atingirá em cheio. Humanamente também
somos Natureza.
Então, por que a
surpresa com o Discurso do Cristo no
Seu Evangelho, segundo Mateus, 24:15
a 28, sobre “a Grande Tribulação como
nunca houve nem
jamais se repetirá na
face da Terra”? Nós
mesmos
estamos
ajudando a montá-la!
O pastor Jonas Re-

Publicado por LC Benedito & Vicenzotti ltda. CNPJ: 68.282.656/0001-88
Diretor Geral: Luis Carlos Benedito - Fundação: 02/04/1999

zende (1935-2017),
em seu livro O Apocalipse de Simão Cireneu, refere-se a
essa distorção histórica: “O Juízo Final poderia acontecer, não por arbítrio
divino, não como
um evento inevitável, como sempre se
compreendeu, a partir das Escrituras,
mas por conta da
ação predatória do
próprio homem”.
A profecia presente nos livros sagrados das diversas religiões
É
fundamental
destacar ainda a presença marcante da
simbologia profética
permeando as mais
antigas
tradições.
Não apenas na Bíblia (Antigo e Novo
Testamentos) identificamos os alertas
divinos. Eles igualmente se encontram
nas páginas dos livros sagrados de diversas crenças da
Terra.
José de Paiva Netto ? Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com
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Tiradentes: feriado teve tráfego além da
expectativa e sem acidentes com vítimas fatais
Da Redação
A Operação Especial no feriado prolongado de Tiradentes
no sistema que interliga Campinas, Circuito das Águas e sul
de Minas Gerais movimentou mais de 544
mil veículos em toda a
malha viária administrada pela Renovias. O
movimento ficou além

da expectativa, que
era de 507 mil. Foram
15 acidentes, com nove
vítimas leves. Um dos
acidentes fez uma vítima grave.
De
quarta-feira (20) até domingo
(24), foram realizados 709 atendimentos aos usuários pelas
equipes do Serviço
de Atendimento ao
Usuário (SAU), in-

cluindo serviços de
guincho,
socorro
mecânico, inspeção e
atendimento pré-hospitalar. A maior parte
dos atendimentos são
atendimentos mecânicos, seguido de troca
de pneus e pane seca,
quando o veículo para
na rodovia pela falta
de combustível.
O Centro de Controle de Operações

(CCO) da Renovias,
que funciona 24 horas
por dia, atendeu 470
ligações neste período,
tanto pelo 0800 quanto pelos telefones de
emergência das rodovias.
O Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU) está disponível
24 horas por dia aos
clientes da Renovias.
Para acioná-lo, basta

ligar para o número
0800 055 9696 ou usar
um dos telefones de
emergência, implantados a cada quilômetro.
Condições antecipadas
do tráfego e dicas de
segurança podem ser
obtidas pelo site www.
renovias.com.br.
A malha viária da
Renovias faz a interligação entre Campinas,
Circuito
das

Águas e sul de Minas
Gerais através das
Rodovias
SP-340
(Campinas/Mococa),
SP-342 (Mogi Guaçu/
Águas da Prata), SP344
(Aguaí/Vargem
Grande do Sul), SP350 (Casa Branca/
São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem
Grande do Sul/Casa
Branca), com extensão
de 345,6 quilômetros.

Estudo do Observatório PUC- Colisões traseiras aumentam
Campinas expõe riscos da
em
36%
nos
primeiros
Guerra da Rússia a setores
meses
do
ano
específicos da RMC
estratégias de diversificação de mercados internacionais. É importante
que empresários dos setores de maior risco estejam preparados para
possíveis rompimentos
de comércio com empresas localizadas nos
dois países envolvidos
no conflito”, finaliza Oliveira.

Da Redação
Setores
específicos
da Região Metropolitana de Campinas (RMC),
dependentes do fornecimento de insumos
russos ou da venda de
produtos para o país,
correm risco diante dos
conflitos entre Rússia e
Ucrânia. Segundo estudo
produzido pelo Observatório PUC-Campinas, as
transações da RMC com
as nações envolvidas
na guerra vêm subindo
desde 2014. Segmentos
dependentes de produtos derivados da batata
e do petróleo devem ser
os mais prejudicados em
caso de ruptura dos fluxos comerciais.
Em 2021, de acordo
com o levantamento,
0,75% das exportações
da RMC tiveram como
destinos Rússia e Ucrânia. O montante corresponde a US$ 35 milhões.
Em relação às importações, 0,96% dos produtos vieram destes países.
O valor importado foi de
US$ 144 milhões. Apesar
de baixo, o comércio bilateral com essas nações,
sobretudo com a Rússia,
é expressivo para determinados setores e vêm
crescendo desde 2014.
“Neste sentido, um
agravamento do conflito pode interferir na capacidade produtiva e de
escoamento dos fornecedores russos, ou mesmo
na imposição de sanções,
revertendo a tendência
de aumento do comércio
bilateral entre a região
e Rússia”, afirma o economista Paulo Oliveira,
responsável pela análise
do Observatório PUC-Campinas.
Entre os insumos de
alta dependência de fornecedores russos, estão:
farinha, enxofre, adubos
minerais ou químicos
(fertilizantes), borrachas
sintética e artificial etc.
Destaca-se a dependên-

cia exclusiva de alguns
derivados de batata e
de petróleo. Além disso,
vários exportadores da
RMC têm a Rússia como
destino de seus produtos. Em 2021, quase um
terço das exportações de
papel e revestimentos de
parede fabricados na região foram para a país.
Cerca de 11% das exportações de máquinas para
construção civil foram
destinadas para a Rússia
no mesmo período.
“A queda na demanda
interna na Rússia pode
impactar fornecedores
regionais que dependem,
em maior ou menor medida, dos compradores
russos”, destaca o professor extensionista. Ele
reforça, ainda, que setores específicos de vestuário também podem
sofrer impactos da guerra. Em 2021, 11,5% das
exportações de produtos
como sobretudos, capas
e blusas tiveram como
destino a Ucrânia, país
envolvido no conflito.
Diante dos potenciais
danos à economia regional, podendo resultar
na inviabilidade de operação de algumas plantas na RMC e, com isso,
maiores taxas de desemprego, o economista recomenda a formulação
e políticas públicas e a
articulação de representantes da indústria regional.
“As estratégias devem
envolver
desenvolvimento de fornecedores
e compradores alternativos ao mercado russo.
No caso dos fornecedores, dado câmbio desfavorável às importações,
os elevados custos de
transporte internacional
e a natureza dos produtos importados da
Rússia, recomenda-se,
sobretudo, o desenvolvimento de fornecedores brasileiros. Para o
caso das exportações,
recomenda-se adoção de

Impactos para a economia brasileira
No caso brasileiro,
em particular, preocupa
a manutenção da oferta
internacional de trigo e
de fertilizantes. O país
é o maior importador
mundial de fertilizantes
e o quinto maior importador mundial de trigo.
Embora o trigo consumido no Brasil venha,
sobretudo, da Argentina
e dos Estados Unidos, a
possível escassez mundial do produto pode
causar aumentos expressivos dos preços internacionais.
Já no caso dos fertilizantes, o Brasil depende
consideravelmente das
importações da Rússia, e
deve ser afetado diretamente por uma possível
dificuldade de produção
dos fornecedores russos,
ou pela necessidade de
imposição de sanções
por motivos geopolíticos.
Em 2021, a Rússia foi
a origem de 2,6% de todas as importações brasileiras, classificando-se
em 6º lugar no ranking
das principais origens
das importações nacionais. A maior parte dessas importações (66%)
foi de adubos ou fertilizantes químicos. De
todo o adubo importado
pelo Brasil, 69% são provenientes da Rússia. Por
outro lado, apenas 0,6%
do total das exportações
brasileiras foram destinadas à Rússia.
As relações comerciais entre o Brasil e a
Ucrânia são de menor
montante. A Ucrânia absorveu 0,08% das exportações e respondeu por
0,1% das importações
brasileiras, em 2021. As
importações de produtos
semiacabados, lingotes e
outras formas primárias
de ferro e polímeros de
cloreto de vinila são os
principais produtos vindos Ucrânia, representando, respectivamente,
22% e 20% de todo comércio bilateral entre os
dois países.

Da Redação
Colisão traseira é
uma das ocorrências
mais comuns nas rodovias brasileiras. Esse
tipo de acidente acontece, principalmente,
pela falta de atenção e
pelo excesso de velocidade. Em toda a malha viária da Renovias,
que faz a interligação
entre Campinas, Circuito das Águas e sul
de Minas Gerais, as colisões traseiras cresceram 36%, comparando
janeiro com março de
2022.
Neste ano, até o dia
31 de março, a concessionária já contabilizou 58 ocorrências.
Em janeiro, foram 13
registros e, no mês
seguinte, 19. O mês
de março foi o que
teve maior acidentes
de colisões traseiras:
26. Os dados demonstram a falta de atenção dos motoristas e
a não obediência de
uma distância segura
com o carro da frente. A atenção deve ser
redobrada ao trafegar
por trechos mais urbanizados e que possuem
mais entradas e saídas
de veículos.
“Quando o motorista está em um ritmo
de aceleração intenso
e não trafega em uma
distância mínima de
segurança do veícu-

lo que está à frente,
as chances de realizar
uma manobra emergencial são muito pequenas. É aí que a colisão acontece, podendo
envolver mais veículos
e pessoas que estiverem por perto. O mesmo ocorre quando um
veículo acessa a pista
de rolamento sem os
devidos cuidados”, comenta Alberto Correia
Junior, coordenador
de Atendimento da Renovias.
O profissional alerta
que atitudes simples
podem evitar ocorrências do tipo, como não
utilizar
dispositivos
eletrônicos
enquanto estiver no trânsito
e sempre sinalizar ao
realizar manobras. “A
utilização de celular,
embora proibida por
lei, tem sido cada vez
mais frequente pelos
motoristas e isso contribui muito com os
acidentes. Ao prestar
atenção no dispositivo
eletrônico, a atenção
de quem está guiando é
totalmente desviada. É
preciso que os demais
condutores
saibam,
com antecedência, das
movimentações
que
você realizará”, completa.
Ao anoitecer, o risco
de colisões traseiras e
de outros tipos de acidentes aumenta, já que
o campo de visão do

motorista fica mais limitado ao alcance dos
faróis do veículo. O
mesmo ocorre em condições climáticas adversas, como chuvas.
“Neste caso, é fundamental que o motorista trafegue a uma velocidade menor, pois o
tempo de frenagem aumenta”, complementa
Alberto Junior.
O Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU) está disponível
24 horas por dia aos
clientes da Renovias.
Para acioná-lo, basta
ligar para o número
0800 055 9696 ou usar
um dos telefones de
emergência, implantados a cada quilômetro.
Condições antecipadas
do tráfego e dicas de
segurança podem ser
obtidas pelo site www.
renovias.com.br.
A malha viária da
Renovias faz a interligação entre Campinas,
Circuito das Águas e
sul de Minas Gerais
através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342
(Mogi
Guaçu/Águas
da
Prata),
SP-344
(Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350
(Casa Branca/São José
do Rio Pardo) e SP-215
(Vargem Grande do
Sul/Casa Branca), com
extensão de 345,6 quilômetros.
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Restam poucos dias para o
Mais nove casos de
dengue são confirmados sorteio do ‘IPTU premiado’
em Artur Nogueira

A Divisão de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de
Saúde fechou o boletim
semanal de monitoramento da dengue com
a confirmação de mais
nove casos no município. Ao todo já são 25
confirmados esse ano.
Os positivos dessa semana são seis mulheres
(de 24, 30, 49, 55, 55 e
65 anos) e três homens
(de 20, 48 e 64 anos).
Nenhum deles preci-

sou ser hospitalizado e
todos se recuperam em
casa. Desses, oito são
autóctones dos bairros
Della Rocha (3), Flavio Zacchi (3), Penha
do Rio do Peixe e Santo
Antônio e um indeterminado. As equipes da
Vigilância Epidemiológica e dos Agentes de
Endemias já iniciaram
as ações de bloqueio e
busca ativa nos bairros
afetados.
Mais uma vez a Se-

cretaria Municipal de
Saúde reforça o apelo
para que a população
não mantenha criadouros do mosquito Aedes
aegypti em suas residências. Todos os locais e recipientes que
possuem água parada
devem ser eliminados
pelos proprietários dos
imóveis. Quando são
encontradas larvas do
mosquito, os responsáveis pela residência são
notificados e multados.

Presidente do Saean é eleita
diretora da Associação
Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento
De Artur Nogueira
A presidente do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira
(Saean), Gabriela Montoya, foi eleita diretora
regional da Associação
Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (Assemae) Regional São Paulo, para
o biênio 2022/2025. A
assembleia de nomeação ocorreu na manhã
desta quinta-feira (14),
no Auditório do DAE
de Araraquara.
Gabriela se diz lisonjeada pela eleição e
destaca a importância
do trabalho da Regional São Paulo para atingir as metas dos serviços municipais, com
gestão de qualidade.
“É uma honra repre-

sentar Artur Nogueira
em mais essa iniciativa
em prol dos serviços
de saneamento. Sabemos que quanto mais
municipalizadas e próximas dos cidadãos
forem as ações, mais
conseguiremos evoluir
na gestão de serviços
referentes à agua e ao
tratamento de esgoto”,
disse.
A ASSOCIAÇÃO
A Assemae é uma
organização não governamental sem fins
lucrativos, criada em
1984. A Entidade busca o fortalecimento e
o desenvolvimento da
capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços
municipais de saneamento responsáveis
pelos sistemas de abas-

tecimento de água, esgotamento sanitário,
manejo dos resíduos
sólidos e drenagem urbana.
A Associação possui reconhecimento e
credibilidade nacional
e internacional, reunindo quase dois mil
associados no Brasil.
Em defesa da universalidade do saneamento básico e melhoria da
gestão pública, a Assemae se faz presente
nas diversas esferas do
Governo Federal, participando do Conselho
das Cidades, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional
de Recursos Hídricos,
conselhos estaduais de
saneamento e comitês
de bacias hidrográficas, entre outros.

De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira informa
que restam poucos dias
para o sorteio previsto
do ‘IPTU premiado’.
Os sorteados serão conhecidos no sábado,
dia 30 de abril. Podem
participar moradores
que mantêm os pagamentos dos tributos
municipais dentro do
prazo. A iniciativa, por
meio da Secretaria de
Finanças, é uma maneira de valorizar os
bons contribuintes do
município.
De acordo com o
Poder Executivo Municipal, entre os prêmios estão: geladeira,
Smart TV e um carro
0km. Lucas Sia conta
que sancionou uma lei
de autoria do vereador
Melinho (DEM).
“Juntos, Poder Executivo e Poder Legislativo estão adotando
medidas que irão auxiliar a população nogueirense. Nada mais
justo do que valorizar
aqueles que cumprem
com seus compromis-

sos financeiros e contribuem para o desenvolvimento da cidade”,
defende o prefeito.
Dia
do
sorteio:
‘IPTU premiado’
Os sorteios serão
realizados pela extração da Loteria Federal no dia 30 de abril
e as premiações serão
entregues em até trinta dias após a revelação dos ganhadores.
Podem participar dos
sorteios pessoas físicas ou jurídicas, proprietários, locatários
ou possuidores de
imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário
Fiscal da Prefeitura
nogueirense, contribuintes do IPTU e da
Taxa de Coleta e Remoção do Lixo.
Como participar?
Para participar não
é necessário realizar
um pré-cadastro. Os
interessados
devem
apenas ter seus pagamentos em dia, ou
seja, não estarem inadimplentes.
O sorteio será pelo
número do “Aviso de
Lançamento”, o qual

consta no carnê de
IPTU.
LEI 3.496
A Lei 3.496 é de
autoria do vereador
Melinho (DEM) e tem
por objetivo auxiliar,
incentivar e incrementar a arrecadação de
tributos municipais.
Além disso, a legislação - sancionada pelo
prefeito Lucas Sia visa
estimular os contribuintes que estiverem
em dia e/ou pagarem
pontualmente os impostos deles.
“Não pode haver
pendências judiciais
ou administrativas relativas aos imóveis que
possuam, nem nos tributos dos exercícios
anteriores”, completa
a secretária de Finanças Michele Passos.
Vale ressaltar que
não são permitidos
participar do sorteio
os cadastros de IPTU
e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo que estejam vinculados ou
inseridos a qualquer
tipo de isenção ou
anistia.

Prefeito participa de
comemoração dos 11 anos
da Ascorsi
De Itapira
O prefeito Toninho
Bellini participou na
manhã da última terça-feira, 19, da comemoração dos 11 anos da
Ascorsi (Associação dos
Coletores de Resíduos
Sólidos de Itapira). Sediada na Rua Professor
Fenizio Marchini, n°
1010, na Penha do Rio
do Peixe, a associação é
a responsável pela coleta seletiva de recicláveis
no município, fazendo a
destinação correta dos
materiais sem agredir o
Meio Ambiente e gerando trabalho e renda para
seus associados.
Durante a solenidade,
Bellini lembrou como
foram as primeiras tratativas para a criação
da associação ainda em
seu primeiro mandato

como prefeito da cidade. “É motivo de muita felicidade e orgulho
participar hoje dessa
comemoração. Nós nos
recordamos do início
desse trabalho tão importante para a cidade,
para o Meio Ambiente
e para todas as famílias
que ao longo desses anos
foram
positivamente
impactadas pela Associação. Meus parabéns
e meu agradecimento
a todos. Vocês são valorosos”, elogiou. Ele
também destacou o trabalho desenvolvido em
sua gestão atual na área
de resíduos sólidos e do
Meio Ambiente, como o
Aterro Sanitário, e falou
sobre o planejamento de
ações futuras que podem
ser de muita importância para a associação.
A Ascorsi iniciou ofi-

cialmente suas atividades de coleta porta a porta em 3 de maio de 2011
com abrangência de 23%
dos bairros urbanos. Em
2013 alcançou a cobertura de 100% dos bairros urbanos e começou a
estender o atendimento
para os bairros rurais.
Desde o ano passado,
além de 100% de cobertura na área urbana, a
Associação atende oito
bairros rurais, 10 condomínios de chácaras e
houve a inclusão de três
bairros novos.
Nos resultados econômicos, até o ano passado a Ascorsi comercializou 5.921 toneladas de
resíduos que resultaram
em R$ 3.132.819,00 que
foram convertidas em
renda para 384 associados e seus respectivos
familiares.
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Saúde celebra Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial com ação na Rota dos Imigrantes
Para celebrar o Dia
Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão
Arterial, a Prefeitura de
Holambra realiza nessa
terça-feira, dia 26 de abril,
uma ação de orientação
na Rota dos Imigrantes,
próximo à esquina da Rua
Dr. Jorge Latour. Entre
9h e 17h, enfermeiros e
técnicos irão, gratuitamente, realizar aferição de
pressão arterial, medir a
circunferência abdominal

e fornecer informações
sobre hábitos saudáveis.
“É uma doença silenciosa. Prevenir e controlar os índices de hipertensão arterial é de suma
importância”, explicou o
diretor do Departamento
Municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Vamos orientar os holambrenses sobre os fatores
de risco e a necessidade de
manter hábitos alimentares saudáveis para evitar a

patologia”.
Ainda segundo ele,
moradores com alteração
nos testes serão encaminhados para a Atenção
Básica do Município para
avaliação.
A Hipertensão Arterial,
também conhecida como
pressão alta, é uma doença
crônica não transmissível.
Ela provoca um estreitamento das artérias e faz
com que o coração precise
bombear o sangue com

cada vez mais força. Por
se tratar de uma doença
assintomática, costuma
evoluir com alterações
estruturais ou funcionais
em órgãos como coração,
cérebro, rins e vasos.
No Brasil, a doença
atinge 35% da população.
Segundo o Ministério
da Saúde, os problemas
cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes
por ano no país.

Prefeitura de Artur Nogueira promove Audiência
Pública nesta quarta-feira
De Artur Nogueira

Municipal incentiva a
participação do cidadão
A Prefeitura de Artur nas audiências públicas
Nogueira promove, nes- que ocorrem durante a
ta terça-feira (26), uma elaboração dos projetos
Audiência Pública para de leis orçamentárias e
apresentação do proje- também da LDO”, frisou
to de Lei de Diretrizes a Prefeitura.
Orçamentárias (LDO) de
A LDO tem como ob2023.
jetivo estabelecer as direA audiência, organi- trizes, prioridades e mezada pela Secretaria de tas da administração. Ela
Finanças, começa às 18h orienta a elaboração da
na Câmara Municipal, proposta orçamentária
localizada na Rua Dos de cada exercício finanExpedicionários, 467, no ceiro, formado pelos
Centro. A reunião será orçamentos fiscal, de
aberta ao público inter- investimentos das emessado.
presas e da seguridade
“A
Administração social, compatibilizando

as políticas, objetivos e
metas estabelecidas no
Plano Plurianual e as
ações previstas nos orçamentos para a sua consecução, promovendo,
em prazo compatível um
debate sobre a ligação e a
adequação entre receitas e despesas públicas
e as prioridades orçamentárias.
Lei de Diretrizes Orçamentárias
A LDO é um dos três
instrumentos de planejamento da administração
pública, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da
Lei Orçamentária Anual

(LOA), e tem por objetivo estabelecer as metas
e prioridades da administração pública municipal, dispondo de critérios
e normas que garantam
o equilíbrio das receitas
e despesas da prefeitura.
A elaboração da LDO
leva em consideração
os projetos definidos
pela administração municipal no PPA para o
próximo ano e auxilia
na elaboração da peça
orçamentária para 2023,
sendo de grande importância para o planejamento e a execução do
orçamento do município.

Marina Nicolai participa de encontro regional com
primeira-dama do Estado Luciana Garcia
De Itapira

nando Chucre, e primeiras-damas e presidentes
Na manhã da última dos Fundos Sociais de 62
segunda-feira, 18, a pri- cidades da região.
meira-dama e presidente
O bate-papo foi focado
do Fundo Social de Soli- nas ações sociais realizadariedade de Itapira, Ma- das pelos municípios em
rina Clara Godoy Nicolai, parceria com o Fundo Soparticipou de um encon- cial e Governo do Estado
tro regional sediado no de São Paulo, além de ser
IAC (Instituto Agronômi- uma oportunidade para
co de Campinas) com a que as representantes
primeira-dama do Esta- municipais
conheçam
do de São Paulo, Luciana os principais programas
Garcia, o presidente do estaduais na área de asFundo Social de SP, Fer- sistência social, tanto os

já ativos como os novos
projetos que estão sendo
desenvolvidos.
Luciana Garcia informou que ainda há
demanda para kits de
alimentação e garantiu
o atendimento aos municípios após a realização
de nova licitação para
aquisição dos itens. Fernando Chucre também
falou sobre trabalhos realizados pelo Fundo Social
do Estado em vários municípios e trouxe um bal-

anço das ações promovidas nessa gestão.
Ao término do encontro, a primeira-dama do
Estado sugeriu um novo
agendamento em grupos menores para que ela
possa conhecer melhor as
principais necessidades de
cada cidade. Vale lembrar
que Luciana Garcia está
no cargo desde o início
desse mês de abril, quando Rodrigo Garcia assumiu como Governador do
Estado de São Paulo.

Prefeitura de Pedreira e o Circuito das Águas Paulista
convidam os empreendimentos turísticos a se
cadastrarem no CADASTUR
De Pedreira

serviços de infraestrutura
para eventos, locadoras
O CADASTUR é o Siste- de veículos para turistas e
ma de Cadastro de Pessoas prestadoras especializadas
Físicas e Jurídicas que es- em segmentos turísticos,
tejam atuando em toda a podem se cadastrar em
cadeia produtiva do Turis- caráter opcional.
mo Nacional e é executado
Entre as vantagens dos
pelo Ministério do Turis- empreendimentos
que
mo, em parceria com os possuírem cadastro atiórgãos oficiais de Turismo vo no CADASTUR, está a
das Unidades da Feder- chancela para participação
ação.
em eventos, feiras e deO sistema recebe ca- mais ações realizadas pelo
dastros obrigatórios dos Ministério do Turismo e
prestadores de serviços pela Embratur, tais como
turísticos das atividades o Salão do Turismo, Vai
de meios de Hospeda- Brasil e Portal de Hospedgem, Agências de Tur- agem.
ismo,
Transportadoras
Segundo o secretário
Turísticas,
Organizado- municipal de Turismo,
ras de Eventos, Parques Rodolfo Firmino de SouTemáticos, Acampamen- za Rossetti a obrigatorietos Turísticos e Guias de dade se aplica também
Turismo.
na região do Circuito das
Prestadores de serviços Águas Paulista. “Devidturísticos de outras cate- amente cadastrados, os
gorias como restaurantes, empreendimentos ativos
cafeterias, bares, centros das cidades que compõem
de convenções, parques o Consórcio, serão beneaquáticos, casas de es- ficiados com a permissão
petáculo, prestadoras de da utilização da marca do

Circuito das Águas e também com a participação de
todas as ações de desenvolvimento do nosso Polo
Turístico Regional”, concluiu o secretário Rodolfo
Rossetti.
Além de todos esses
benefícios, o CADASTUR
também possibilita o acesso a linhas de financiamento específicas para o
turismo, por meio de bancos oficiais, além da participação em programas de
qualificação promovidos e
apoiados pelo Ministério
do Turismo. Sem contar
que, o cadastro é atualmente uma das principais
fontes de consulta do mercado turístico nacional.
Para proceder no cadastro, é preciso acessar o site
do CADASTUR: https://
cadastur.turismo.gov.br/
e escolher a opção “Sou
Prestador”, do lado direito
do portal.
Na parte inferior, é preciso selecionar a atividade
turística (há as opções

obrigatórias e facultativas)
e, na sequência, seguir
os passos, tendo mãos os
documentos necessários.
O cadastro é totalmente
intuitivo e, na mesma página, há um vídeo explicativo do Ministério do
Turismo, fornecendo um
tutorial de como proceder
no cadastro. Vale lembrar
que o serviço é totalmente
gratuito e após o envio
de todos os dados, basta
aguardarem a certificação
do próprio Ministério do
Turismo.
De acordo com o presidente do CICAP e prefeito de Monte Alegre do
Sul, Edson Rodrigo de
Oliveira Cunha, os dados
do CADASTUR servirão
como base para que o Circuito atinja a totalidade
dos cadastros obrigatórios e atenda a LGPD e a
atualização do Inventário
Regional do Circuito das
Águas Paulista. “Percebemos que a retomada da
vinda dos turistas tem sido

intensa e gradual, devido
ao avanço progressivo da
vacinação, pois temos recebido um número maior
de turistas e nossos visitantes estão sempre em
busca de novidades nas
lojas de artesanato, o que
fomenta nossa economia,
além dos que gostam de
conhecer nossos atrativos
turísticos, dentre eles o
Museu Histórico “São José
de Anchieta” e o Museu
da Porcelana “Adelino dos
Santos Gouveia”, o ZooBosque Municipal, as igrejas, praças, além de desfrutar da gastronomia nos
espaços de alimentação”,
destaca Adílson Spagiari,
do Centro de Informações
Turísticas.
No período de 21 a 24
de abril, teremos o feriado prolongado de Tiradentes e em maio, teremos
o Dia das Mães, épocas do
ano em que nossa cidade
recebe grande fluxo de
visitantes e que buscam
aproveitar cada momento

na cidade. Como diz Spagiari “Pensou em Decorar?
Pensou Pedreira! O Paraíso das Compras, um show
em decoração. Seja no
próximo feriado ou outra
época do ano, encante-se
com as peças de artesanato, que são sempre um presente especial para deixar
um ambiente mais bonito,
confortável, sustentável e
agradável aos olhos e ao
coração”.
Para o novo prefeito de
Pedreira, Fábio Vinicius
Polidoro, é preciso salientar que na nova estrutura
do portal do Circuito das
Águas Paulista, os estabelecimentos turísticos das
nove cidades só poderão
participar mediante cadastro ativo no CADASTUR que se enquadram
na obrigatoriedade e finaliza convidando o público a
conhecer Pedreira e as demais cidades do Circuito,
pois em cada uma delas,
sempre desfrutarão de experiências únicas.
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Carreta da Mamografia inicia exames em
Mogi Guaçu nesta terça-feira
De Mogi Guaçu

que devem estar munidas de pedido médico
A carreta da ma- do SUS (Sistema Único
mografia do Programa de Saúde), Cartão SUS e
Mulheres de Peito, do identidade. As mulheres
Governo do Estado, che- de 50 a 69 anos devem
ga a Mogi Guaçu nesta apresentar apenas identerça-feira, dia 26 de tidade e o Cartão SUS.
abril, para realização Aquelas que têm acima
de exames gratuitos. O de 70 anos precisam
veículo ficará no esta- apresentar pedido soliccionamento coberto do itação médica, cartão e
Boulevard Shopping, na documento pessoal.
região central, até o dia
Haverá distribuição
7 de maio.
de senha de segunda a
Serão atendidas mul- sexta-feira para atendiheres de 35 a 49 anos mento no dia, sendo 50

exames diários com demanda espontânea das
8h às 17h. Aos sábados
serão distribuídas 25
senhas para atendimento das 8h ao meio-dia.
O programa Mulheres
de Peito existe desde
2014 e as carretas já percorreram mais de 300
diferentes localidades.
Cada veículo possui
conversor de imagens
analógicas em digitais,
impressoras, antenas de
satélite, computadores,
mobiliários e sanitári-

os. Há equipe multidisciplinar composta por
técnicos em radiologia,
profissionais de enfermagem e funcionários
administrativos.
Mogi Guaçu não tem
exames em atraso de
mamografia. A fila foi
zerada no ano passado
pela Secretaria Municipal de Saúde com a realização de mutirão que
marcou a programação
do Outubro Rosa, mês
de combate ao câncer de
mama.

Mogi Mirim conquista seu 1º shopping
De Mogi Mirim

lançamento
comercial do empreendiExpansão regional mento em um evento
com criação de em- para lojistas, imprenpregos e geração de sa, empreendedores e
renda. Com esse foco, autoridades locais no
o município já aguar- Centro Cultural Prof.
da a inauguração do Lauro Monteiro de
1º shopping center: O Carvalho e Silva.
ParkShopping Mogi!
Construção
E o ritmo está acelerO
ParkShopping
ado.
Mogi já está em fase
Nesta
terça-feira final de construção
(26), a administra- e deve gerar mais de
dora AD Shopping, 500 empregos diretos
a AD Mall e Alugue- após sua inauguração,
ON, em parceria com novos negócios, além
a Prefeitura, farão o de lazer e convivência

social. Localizada na
Rua João Mantovani,
373, a unidade mogimiriana está entre os
principais acessos à
cidade.
Estrutura
O
empreendimento contará com
cinco
comércios
âncoras, três semi-âncoras, bem como lojas,
restaurantes,
praça
de alimentação, salas
de cinema, operações
de serviços, academia
de ginástica e amplo
estacionamento.

Mogi Guaçu é 3ª
colocada dos JOMI em
Casa Branca
De Mogi Guaçu
Mogi Guaçu terminou na 3ª colocação
no quadro geral de
medalhas dos Jogos da
Melhor Idade (JOMI)
– 2022, antigo JORI,
durante
competição
realizada entre 20
e 24 de abril, na cidade de Casa Branca.
Na pontuação final, o
município somou 101
pontos, sendo 31 no
feminino, 57 no masculino e 13 nas provas mistas. A equipe
guaçuana, representada por 82 atletas, conquistou 11 medalhas:
cinco de ouro, três de
prata e três de bronze.
A composição do
pódio final por equipes teve Campinas
em 1º lugar com 175
pontos e Itatiba como

vice-campeã atingindo 126. Cerca de 30
cidades participaram
dos JOMI/2022, evento que é organizado
e realizado pela Secretaria de Esporte do
Estado de São Paulo e
Secretaria de Desenvolvimento
Social,
com as participações
das cidades paulistas.
Os atletas guaçuanos apoiados pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (SEL)
foram campeões nas
modalidades de atletismo feminino, bocha, tênis de mesa
masculino A, vôlei
adaptado masculino A
e vôlei adaptado masculino B. As três pratas vieram com o tênis
feminino B (individual), tênis de mesa
feminino B e tênis

de mesa masculino
C. Já as medalhas de
bronze do município
foram
conquistadas
com o tênis masculino
B (individual), tênis
masculino A (dupla) e
xadrez masculino.
Os Jogos da Melhor Idade têm como
objetivo valorizar e
estimular a prática esportiva, como fator de
promoção de saúde e
bem-estar, resgatando a autoestima para
melhor convívio social
dos idosos dos municípios do Estado de
São Paulo. Participam
dos JOMI, idosos residentes dos municípios
inscritos e/ou participantes em projetos
sociais desenvolvidos
ou apoiados pela pasta de Esportes de seu
município.

Saúde aplica 5.054
doses contra a gripe e
contra a Covid-19 no
dia 21 de abril
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Saúde aplicou
5.054 doses de vacinas
contra a gripe e contra
a Covid-19 durante ação
realizada no dia 21 de
abril, feriado nacional de
Tiradentes. Deste total,
2.934 doses foram aplicadas contra o coronavírus,
sendo adultos (1ª, 2ª e
3ª doses) e crianças (1ª
e 2ª doses). Outras 2.120
doses foram contra a influenza e da 4ª dose contra a Covid-19 em idosos
a partir de 60 anos.
Em Mogi Guaçu, já
são 327.298 mil doses aplicadas contra a
Covid-19 desde o início
da campanha em janeiro de 2021. São 132.395
pessoas que receberam
uma dose e 123.671 com
duas doses de imunização. 63.590 indivíduos
tomaram a dose adicional, 4.099 cidadãos foram
imunizados com a dose
única e 3.543 idosos com
idade a partir de 60 anos
já receberam a 4ª dose
da vacina contra o coronavírus.
Cronograma

Nesta semana, a Secretaria de Saúde promove a vacinação contra
a gripe e também disponibiliza a 4ª dose contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos.
Além disso, nas unidades
de saúde também estão disponíveis doses de
imunização livre demanda contra o coronavírus
para adultos e crianças
com idade entre 5 e 11
anos. Não há necessidade de agendamento.
A imunização acontece em 19 unidades de
saúde de Mogi Guaçu de
segunda à sexta-feira, no
período das 13h às 15h30,
seguindo calendário de
dias e horários estipulados pelas equipes de
vacinação, conforme o
cronograma abaixo. As
Unidades de Saúde da
Família (USF) do Jardim
Fantinato e Ypê Pinheiro
são as únicas que não
haverá vacinação contra a influenza e contra a
Covid-19.
Para os adultos estarão disponíveis 1ª, 2ª e
3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa
com mais de 12 anos e a

2ª dose para quem está
com o complemento em
atraso. Já a 3ª dose está
disponível para quem já
tomou a 2ª dose há quatro meses para pessoas
acima de 18 de anos.
Para o público infantil
estão disponíveis 1ª e 2ª
doses.
A 3ª dose da vacina
para a faixa etária entre 12 e 17 anos de idade
é destinada exclusivamente para os adolescentes imunossuprimidos. Nos adultos, a dose
adicional é somente para
pessoas maiores de 18
anos que já completaram
o intervalo de quatro
meses da 2ª dose.
A 4ª dose de imunização está disponível
para os adultos imunossuprimidos. Para se
vacinar, o cidadão deve
comparecer na unidade
de saúde e apresentar
documento com foto,
carteirinha de vacinação
e declaração médica de
comprovação da doença.
Já os idosos devem apresentar documento de
identidade com foto,
CPF e comprovante de
endereço de residência.
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Encontro de Motociclistas reúne grande público e
17 bandas no Balneário Municipal
De Artur Nogueira

cional no município
nogueirense. Para a
O 24º Encontro Na- edição deste ano, o púcional de Motociclistas blico pode prestigiar
de Artur Nogueira reu- shows de 17 bandas duniu um grande público rante os quatro dias de
e shows com 17 bandas festa, com apresentação
no Balneário Munici- de David Locutor. O
pal. Integrando as cel- evento contou com uma
ebrações de 73 anos do área coberta com mais
município e após dois de 2000m², e com um
anos sem ser realiza- espaço para camping
do devido à pandemia (acampamento).
da Covid-19, o evento
Além do bom e velho
voltou a agitar o Bal- Rock and Roll, o 24º Enneário Municipal entre contro de Motociclistas
os dias 21 e 24 de abril. de Artur Nogueira receCom a organização do beu shows profissionais
Liberdade Motoclube, de Wheeling (acrobaa atração contou com o cias com motos), com
apoio da Prefeitura, por os grupos EQP Grumita,
meio da Secretaria de Impacto Moto Show e
Cultura & Turismo.
Cachorrão Moto Show.
O Encontro de Moto- O evento também conciclistas teve início em tou com ampla praça de
1996 e, desde então, se alimentação, choperia,
tornou um evento tradi- lojas de artigos para mo-

tociclistas, expositores
de diversos segmentos,
estacionamentos para
veículos e muito mais.
Na quinta-feira (21),
o público prestigiou
as apresentações das
bandas Rock Rádio; A
União; Jacaré Murdock;
e Killers. Na sexta-feira
(22), sobiram ao palco as
bandas Ruptura Rock;
LUOC Legião Urbana;
e Popmind. No sábado
(23), o público curtiu os
shows de Ricardo Franzoni; Sete Galo; Creedence Maniacs; Psycho
Queen; Keep On Rock; e
Brave New Maiden.
Fechando o evento,
com chave de ouro, no
domingo (24), se apresentaram Roni Bueno;
Segredo do Universo;
John Elvis; e Trilha
Zero.

Cosmópolis foi representada na 1ª etapa Circuito
das Estações em Conchal
Da Redação
No feriado de Tiradentes, dia 21 de
abril,
Cosmópolis
teve representantes
do município competindo na corrida

SuperAção: 1ª Etapa
Circuito das Estações
– Outono, na cidade
de Conchal.
Participaram
as
equipes Mulheresnacorridaoficcial e Demorisrunning,
que

conquistaram diversos pódios. Os atletas
tiveram apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio das Secretarias de Esportes e
Segurança Pública.
Confira as posições:

1º Lugar/ Categoria
55 a 59 anos – Sueli
Demori (Mulheresnacorridaoficcial)
4º Lugar/ Categoria 35 a 39 anos
– Márcia Oliveira
(Mulheresnacorrid-

aoficcial)
4º Lugar/ Categoria 40 a 44 anos
– Tatiana Porfirio
(Mulheresnacorridaoficcial)
4º Lugar/ Categoria acima de 60 anos

– Sandra Felisbino
(Mulheresnacorridaoficcial)
5º Lugar/ Categoria 55 a 59 anos –
Reinaldo Falcão (Demorisrunning e GM
Cosmópolis)
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Sexta-feira tem
“Beatles In Concert”
no Teatro de
Jaguariúna

A Secretaria de
Turismo e Cultura de
Jaguariúna apresentará nesta sexta-feira, 29, um show especial para os fãs
de uma das maiores
bandas de todos os
tempos, The Beatles,
aquela que é considerada a maior banda
de rock de todos os
tempos e que conti-

nua influenciando de
geração em geração.
A Banda Municipal
de Jaguariúna fará o
show Beatles in Concert gratuitamente
no Teatro Municipal
Dona Zenaide.
A
apresentação
acontecerá às 20h e o
público poderá conferir sucessos como:
Let it be, Hey Jude e

Yesterday.
Para conferir basta retirar os ingressos na bilheteria
do teatro com uma
hora de antecedência. Serão distribuídos dois ingressos
por pessoa. O Teatro
Municipal de Jaguariúna fica na rua
Alfredo Bueno, 1.151,
Centro.

