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4ª etapa da Stock Car acontece no autódromo
Velocitta, em Mogi Guaçu
Com o aniversário de 10
anos sendo completado nesta
edição, o autódromo Velocitta
será a nova casa dos pilotos
da Stock Car. A pista está localizada em Mogi Guaçu (SP)
e a corrida acontece no dia
15 de maio (domingo), com
largada prevista para 13h40
para a Corrida 1 e 14h15 para
a segunda prova.
Atualmente, o piloto Daniel Serra está na liderança do
campeonato com 99 pontos,
apenas um a mais que o atual
campeão, Gabriel Casagrande. Thiago Camilo é o terceiro
colocado com 78 pontos.
Velocitta é a quarta etapa
da temporada 2022, após São
Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro, e terá a transmissão ao vivo
pela TV Band e SporTV 3.
Página 4B.

Holambra é sede do 1º Encontro de
Avicultura na Região
Na quinta-feira, dia 26,
a cidade de Holambra será
sede do 1º encontro de Avicultura da Região e promete
movimentar o entorno, que
conta com diversas integradoras expressivas, como
Seara, Adoro, Flamboiã e
Grupo Neto. Cerca de 400
produtores rurais vinculados
a estas integradoras devem
comparecer ao Centro de
Cultura e Eventos da cidade

(Avenida Mario Bonano,
1498) – além de visitantes
e técnicos dos frigoríficos
– para um dia de troca de
conhecimento, networking
e bons negócios. Na mais recente edição, que ocorreu em
Boituva, houve a geração de
R$ 3,5 milhões em volume
de negócios.
Segundo especialistas, o
aquecimento do mercado,
tanto no mercado doméstico

como para exportação, tem
promovido a busca dos avicultores regionais em eventos como estes, para melhoria dos seus aviários e mais
conhecimento em lidar com
este mercado promissor.
O evento é gratuito, a partir das 8 horas, e a inscrição
prévia poderá ser feita pelos
números de
whatsapp: 15-99747-1026
/ 17-99665-4212.
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Polo Astronômico faz sessão
especial para observação do
eclipse lunar total em Amparo

O Polo Astronômico de
Amparo, no interior de São
Paulo, abre o complexo ao
público para a sessão especial
de observação do eclipse lunar
total, considerado o maior
evento astronômico de 2002.
A programação ocorre entre a
noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira (16).

A visibilidade, com céu aberto,
será de 100%. As atividades começam às 21h de domingo (15)
e se estendem até por volta das
3h, já na segunda-feira (16). O
ingresso para acompanhar a
sessão completa custa R$ 80
(inteira), com desconto de 50%
(R$ 40) para a compra antecipada até sábado (14).
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Educação de
Jaguariúna
lança serviço
On-line
para pais
acompanharem
faltas e notas
dos alunos
A Prefeitura de Jaguariúna lançou nesta quarta-feira,
dia 11 de maio, o serviço on-line Escola Conectada, que
vai possibilitar aos pais de
alunos da rede municipal de
ensino fundamental (1º ao
9º ano) o acompanhamento
em tempo real das faltas
dos filhos nas escolas, além
dos boletins com as notas
e avaliações e comunicados
gerais.
Página 4.
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Paulínia
recebe o 1º
Seminário
Internacional
do Lúpulo
A primeira edição do Seminário Internacional do Lúpulo
chega ao interior de São Paulo
num momento bastante oportuno, em que o setor registra
crescimento de mais de 160%
na produção nacional dessa
cultura. O lúpulo brasileiro
garante aroma e frescor diferenciados, podendo trazer
ainda mais qualidade para a
produção nacional de cervejas.
No entanto, esse crescimento
esbarra em alguns entraves
que, se discutidos, podem fazer
o cultivo do lúpulo registrar um
salto ainda maior no Brasil.
Página 3.

Após aplicação
de punição a dois
times da Copa
Rural, volta das
semifinais será
no Tucurão em
Mogi Mirim
Na manhã desta terça-feira
(10), a Comissão Municipal
Disciplinar se reuniu para
avaliar o caso envolvendo as
equipes Jardim Soares Futebol Clube e Grêmio Esportivo
Pombal, no jogo de ida das
semifinais da categoria Titular da Copa de Futebol Rural
2022.
Página 6.
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Prefeitura confirma
apresentações de
Ícaro e Gilmar e
Carreiro & Capataz
em comemoração
ao aniversário da
cidade
A Prefeitura Municipal de
Engenheiro Coelho divulga
mais dois eventos especiais,
que acontecem em comemoração ao aniversário de
31 anos de emancipação política da cidade. Os eventos
serão realizados no Recinto
de Exposições João Cardoso.
Página 7.
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*Por José Renato Nalini
de seu pai – que faleceu
em 17.4.2014. Mas ele já
vinha morrendo lentamente, pois perdeu a memória. Lamentava ter ficado sem a sua “ferramenta
de trabalho”.
Aquele calvário das
pessoas que convivem
com alguém acometido
do mal de Alzheimer e outras demências é retratado
cruamente pelo filho. Os
dias em que não reconhecia a mulher, com quem
se casara em 1958. Ela se
indignava e se recusava a
acreditar que fosse a demência que causasse o esquecimento.
Tudo foi anotado pacientemente pelo filho Rodrigo, inclusive a crescente
debilidade física e mental.
Os lapsos de lucidez, a dolorosa consciência de estar
perdendo a memória, o
cotejo desse idoso inerme,
verdadeira criança, com
o homem forte que era o
verdadeiro modelo dos filhos Rodrigo e Gonçalo.
A intenção de Rodrigo
era guardar essas notas

para futura consulta de
suas filhas e sobrinhas.
Mas após à morte da mãe,
Mercedes, em 2020, ele se
propôs a dividir suas anotações com os leitores de
seu pai.
Esse livro publicado
pela Editora Record é uma
lição para os arrogantes,
os pretensiosos, os sequiosos de poder, fama e
dinheiro. Tudo isso passa
a valer nada quando nos
transformamos em nada,
e, em pouco tempo depois,
menos que nada seremos.
Por isso, é preciso preencher a mente com outros objetivos mais nobres.
Como a crença numa outra realidade, um outro estágio, menos decepcionante do que este, no qual a
vaidade humana consegue
cegar a razão.

dato como prefeito nós
criamos o cursinho préOcorreu na noite de -vestibular para dar esse
ontem, 10, a aula inau- suporte aos alunos que
gural da nova turma do já concluíram ou que
Curso Extensivo Prepa- estão no último ano do
ratório para Vestibulares Ensino Médio. Sabendo
oferecido pela Prefeitura da importância dessas
através da Secretaria aulas para o ingresso
Municipal de Educação. nas universidades não
O prefeito Toninho medimos esforços para
Bellini esteve presente a formação dessa nova
*José Renato Nalini ao lado da Secretária turma e mais uma vez
é Reitor da UNIREGIS- de Educação Regina de colheremos bons resulTRAL, docente da Pós- Santana Lago Gracini e tados”, disse o Chefe do
-graduação da UNINOVE destacou a importância Executivo.
No ano passado, em
e Presidente da ACADE- das aulas para estudanMIA PAULISTA DE LE- tes que desejam ingres- razão da pandemia do
sar no Ensino Superior. coronavírus, o cursinho
TRAS – 2021-2022.
“No meu primeiro man- foi ofertado de forma

A vida real
*Por Aleff Amorim
Todos temos nossas
histórias, traumas, marcas, medos e acertos. Ao
olhar para uma árvore não
podemos julgá-la pelo que
vemos, pois isso não define a profundidade das
raízes da mesma. O que
vemos, não pode definir a
história singular de cada
ser humano.
Somos tendenciosos
a atribuir nossa visão do
outro sem conhecer a sua
história e sua vida diária.
O que acontece pelas redes
sociais revelam isso. Talvez o que muitas vezes nos
impressiona é a quantidade de seguidores e likes.

Precisamos refletir se não
estamos esmagando a essência de cada pessoa em
detrimento da superficialidade mostrada nos filtros.
Não somos nossas redes
sociais, por lá podemos ver
uma pequena parcela do
que de fato somos. Nossa
vida e história vale muito
mais que likes e seguidores. Não nos deixemos enganar, a profundidade de
um homem não pode ser
totalmente descortinada
em público. Quantas vezes
vivemos com base naquilo
que vemos nas redes sociais? Poucas vezes paramos para perceber o coti-
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Educação inicia nova turma
do cursinho pré-vestibular

Somos nada!

Somos nada! E, logo
mais, menos do que nada.
Como não se apercebem
os humanos de sua insignificância e pequenez!
Basta pensar que o mundo
existiu durante milhões de
anos – sim, milhões! Não
milhares, obscurantistas
fanáticos!... – e ninguém
sentiu falta de nós. Da
mesma forma, logo mais
partiremos. E o mundo
continuará a não sentir
nossa falta.
Vejo o livro “Gabo
& Mercedes: Uma despedida”, escrito por Rodrigo
Garcia, filho de Gabriel
García Márquez, o famoso escritor colombiano
que ganhou o Nobel de
Literatura em 1982. O
prêmio que nenhum brasileiro ainda recebeu, para
verificar a insignificância
tupiniquim no cenário internacional. Pensei que
com a Rainha Sílvia na Suécia, nós teríamos chance.
Nada!
Rodrigo registra no livro os últimos dias vividos
por Gabo, - esse o apelido
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diano e a singularidade do
outro.
Nossas redes sociais
não nos definem! Posso
postar a sua foto mais linda, a melhor legenda, o
melhor filtro, porém isso
é pouco comparado ao
quanto somos valiosos de
fato. Sua vida não cabe na
sua rede social, não destruamos nossa singularidade,
não nos limitemos, não
nos comparemos, nossa
vida vale muito mais.

De Itapira

online. Esse ano as aulas serão presenciais de
segunda a sexta-feira
das 19h00 às 22h30 no
Colégio Objetivo. Haverá
também alguns simulados aos sábados.
Ao todo, a Secretaria
de Educação recebeu 68
inscrições e 39 alunos já
concluíram a matricula.
Os demais inscritos devem comparecer à sede
da pasta, situada à Rua
XV de Novembro, n° 255,
Centro, para assinatura
do Termo de Compromisso (menores de 18
anos devem estar acompanhados do responsável). A lista de convocação está disponível na
edição n° 1437 do Jornal
Oficial de Itapira, disponível no site https://imprensaoficialmunicipal.
com.br/itapira.
Quem tiver interesse
em fazer a inscrição para
entrar na lista de espera
de vagas também deve
entrar em contato com a
Secretaria Municipal de
Educação. Outros esclarecimentos pelo telefone
(19) 3913.9400.

Profissionais rurais
participam de cursos de
capacitação gratuitos em
Jaguariúna

Aleff Amorim é autor
dos livros: “Sempre Foi
Sobre Jesus” e “Agitadores”

Edificar a concórdia no mundo
*Por Paiva Netto
Na revista Globalização do Amor Fraterno (em
português, inglês, francês,
esperanto, alemão, espanhol e italiano) — entregue
pela Legião da Boa Vontade a chefes de Estado e às
delegações presentes ao
High-Level Segment 2007,
na sede da ONU em Genebra, na Suíça —, apresento,
de meu livro Reflexões da
Alma (2003), notável trecho extraído do preâmbulo
da Constituição da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), aprovada em 16 de novembro
de 1945, por considerar
que outro caminho para a
humanidade será o da destruição: “Se as guerras nascem na mente dos homens,
é na mente dos homens
que devem ser construídos
os baluartes da Paz”.
É essencial destacar as
propostas e ações de real
entendimento. Diferente
rota para os povos será a
do remédio amargo. Por
isso mesmo, não percamos
a Esperança. Perseveremos trabalhando “por um
Brasil melhor e por uma
humanidade mais feliz”. E
não se trata de argumento
simplório, mas, sim, da direção efetiva da vitória.

ficação dos povos
A Paz entre as nações,
conforme registrei em Jesus e a Cidadania do Espírito (2001), é ainda sinônimo de astúcia e suspeição.
Só haverá a pacificação do
ser humano quando a Solidariedade e a Fraternidade — o último e esquecido
baluarte da Revolução
Francesa — habitarem os
corações.
Urgente se faz que ele,
até mesmo por questão
iminente de sobrevivência,
não apenas pregue a Paz,
mas se transmude nela
própria. Ao vivenciar esse
estado natural de Cidadão
do Espírito, poderemos dizer com Jesus: “Estas coisas vos tenho dito para que
tenhais Paz em mim. No
mundo, tereis tribulações.
Tende, porém, bom ânimo, pois Eu venci o mundo” (Evangelho, segundo
João, 16:33).
Daí ser o Ecumenismo
verdadeiramente
poderoso instrumento de Paz
num planeta em que qualquer diletante promove a
guerra.
Ensinou Jesus: “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão
chamados filhos de Deus”
(Evangelho, segundo Mateus, 5:9).
Ecumenismo — podeAbro parênteses para
roso instrumento de paci- transcrever uma obser-

vação esclarecedora que
integra meu artigo “O dinamismo da Paz”, o qual
dediquei, em agosto de
2000, aos participantes da
Conferência da Cúpula da
Paz Mundial para o Milênio, realizada na sede da
Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova
York, EUA:
Sempre que você ler em
meus escritos ou ouvir em
meus improvisos a palavra
“Ecumenismo”, por favor,
considere o aspecto original do termo. De acordo
com sua etimologia, “ecumênico” (do grego oikoumenikós) significa “toda a
Terra habitada” e “de escopo ou aplicabilidade mundial; universal”. Utilizamos
esse vocábulo sobejamente
porque não haverá verdadeira Paz entre as nações
enquanto ela não for estendida a todos os habitantes
da Terra, a despeito de religião, visão particular ideológica, de ciência, política,
filosofia, arte, esporte e assim por diante. Agora mais
do que nunca, nestes tempos globais, a paz restrita
é permanente convocação
para novos conflitos.
José de Paiva Netto ?
Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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De Jaguariúna

ção e Manutenção de
Roçadeira Lateral e da
A Secretaria de Meio Capacitação de Operação
Ambiente de Jaguariúna, e Manutenção de Motospor meio do departa- serra.
mento de Agropecuária e
Durante os encontros
Meio Ambiente, realizou foram tratados assuntos
semana passada cursos como: segurança e saúde
gratuitos em parceria do profissional e operacom o Serviço Nacional ção e manutenção dos
de Aprendizagem Ru- equipamentos. O objetiral (SENAR). Produto- vo foi garantir a correta
res rurais e prestadores utilização e fornecer inde serviço do município formações importantes
puderam participar da sobre a preservação do
Capacitação de Opera- meio ambiente.

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

A secretária de Meio
Ambiente e vice-prefeita,
Rita Bergamasco, ressalta que os cursos visam
auxiliar cada vez mais os
profissionais que atuam
em Jaguariúna. “Nós
queremos sempre proporcionar aos trabalhadores um aprendizado
simples e objetivo das
práticas e o uso correto
dos equipamentos, seguindo as normas vigentes”, afirmou a secretária.
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Paulínia recebe o 1º Seminário Internacional do
Lúpulo

Da Redação

istra crescimento de mais
de 160% na produção
A primeira edição do nacional dessa cultura.
Seminário Internacional O lúpulo brasileiro gado Lúpulo chega ao in- rante aroma e frescor
terior de São Paulo num diferenciados, podendo
momento bastante opor- trazer ainda mais qualtuno, em que o setor reg- idade para a produção

nacional de cervejas. No
entanto, esse crescimento esbarra em alguns entraves que, se discutidos,
podem fazer o cultivo do
lúpulo registrar um salto
ainda maior no Brasil.
E é justamente essa a
missão do 1º Seminário
Internacional do Lúpulo, que acontecerá em
Paulínia nos dias 19 e 20
de maio. O evento contará com palestras dos
principais especialistas
do setor, proporcionando o compartilhamento
de experiências e oportunidades entre participantes de diversas localidades.
O desempenho da
produção do lúpulo nacional, nos últimos dois
anos, reforça a oportunidade de crescimento
desse mercado. Dados da
Associação brasileira de
Produtores de Lúpulo,
a Aprolúpulo, mostram
que a produção chegou
a 24 toneladas em 2021,
contra 9 toneladas em
2020. “Se o lúpulo brasileiro já é uma realidade,
precisamos garantir que
ele venha para ficar. Por
isso, a troca de experiên-

cias entre os representantes do setor é fundamental”, explica Herman
Wigman, diretor da Van
de Bergen, organizadora
do evento, e vice-presidente da Aprolúpulo.
O 1º Seminário Internacional do Lúpulo trará
grandes nomes do setor
como os dos engenheiros
agrônomos, Hernan Testa, especialista em cultivo, processamento e utilização do lúpulo, além
de sócio da Lúpulos Andinos; Gabriel Fortuna,
especializado em manejo de lúpulo e consultor
em 6 estados brasileiros;
Renan Furlan, especializado em melhoramento
genético e consultor em
5 estados brasileiros;
Felipe Francisco, pioneiro como pesquisador e
consultor de lúpulo no
Brasil e o homenageado
Rodrigo Velardi, precursor do lúpulo nacional e
referência no setor. Diego Gomes, do Grupo
Petrópolis e José Felipe
Cordeiro, co-fundador
da Cerveja Wals, também compõem o time
de palestrantes. Além
de painéis e mesas re-

dondas, o 1º Seminário
Internacional do Lúpulo oferecerá aos participantes uma visita ao
novo viveiro da Van de
Bergen, com capacidade
para produzir até 300
mil mudas de lúpulo por
ano, com as mais modernas tecnologias de estufa. “Compartilhar essa
experiência com os participantes é reforçar ainda mais a importância
do cultivo do lúpulo para
o Brasil. O novo viveiro
da Van de Bergen é mais
uma certeza de que o lúpulo tem um futuro próspero por aqui”, reforça
Felipe Wigman, sócio da
Van de Bergen.
O 1º Seminário Internacional do Lúpulo é
organizado pela Van de
Bergen, com patrocínio
do Grupo Petrópolis,
Brava Terra e Agrofarmpol, e recebe apoio da
Aprolúpulo e especialistas do setor. As atividades
ocorrerão no Vitória Hotel Convention Paulínia,
a partir das 15 horas do
dia 19/05. No dia 20/05,
as palestras começam às
8 horas e terminam às 16
horas.

Sobre o 1º Seminário
Internacional do Lúpulo – O Seminário Internacional do Lúpulo tem
como objetivo debater e
compartilhar perspectivas, experiências, desafios e oportunidades deste
novo momento do lúpulo
no Brasil. Concilia objetivos técnicos e estratégicos para que produtores
e empresas do Brasil
possam pensar, criar e
agir a cadeia do lúpulo de
forma coordenada, com
inovações em produtos,
padrões de uso, processos produtivos e tendências na velocidade demandada pelo mercado
internacional. A primeira
edição do evento acontecerá em 19 e 20 de maio,
em Paulínia (SP). Mais
informações e inscrições
no site www.seminariodolupulo.com.br.
Serviço:
Paulínia recebe o1º
Seminário Internacional
do Lúpulo
Data: 19 e 20/05/22
Local: Paulínia/SP Vitoria Hotel Convention
Center

Programa Nome Limpo oferece R$ 100
milhões em crédito a juro zero para
empresas do estado de SP
Da Redação
O Governo de São
Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico,
oferece R$ 100 milhões
em crédito para negativados durante a pandemia da Covid-19 com o
programa Nome Limpo. A iniciativa já está
em operação no estado de São Paulo e tem
como objetivo ajudar
empresas afetadas pelas restrições geradas
pela crise do coronavírus.
Lançado neste ano, a

iniciativa visa facilitar
a regularização da situação de empresários
negativados junto aos
órgãos de proteção ao
crédito, como SPC e Serasa. Empresários podem solicitar crédito de
R$ 100 a R$ 5 mil reais
com até 180 dias para
iniciar o pagamento da
1ª parcela e 24 meses
para quitação do crédito.
“Acompanhando os
impactos da pandemia
em nossa economia,
entendemos que muitos
empreendedores
estavam com o nome

sujo, por não conseguirem pagar pequenas
dívidas, essenciais para
os seus negócios. O
Programa Nome Limpo
foi criado para atender
essa demanda e garantir que os empreendedores de São Paulo possam voltar a abrir seus
negócios e continuem a
crescer”, destacou Marina Bragante, secretária executiva, respondendo pelo expediente
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Por meio do Banco
do Povo, o crédito será
concedido a pessoas

jurídicas qualificadas
como MEI (Microeemprendedor Individual),
ME (Micro Empresa),
Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) ou
LTDA (sociedade limitada) que se endividaram durante a pandemia e não conseguiram
quitar os pagamentos e
por conta disso, foram
negativados.

da a partir de março de
2020
Ter realizado curso
de qualificação empreendedora
Apresentar plano de
recuperação
Possuir documento
comprobatório emitido
por órgãos de defesa do
consumidor
Para solicitar a linha
de crédito, os interessados devem comparecer à unidade do Banco
Condições para os do Povo de seu municíempréstimos:
pio, local onde o CNPJ
Residentes do estado está registrado.
de São Paulo
O Banco do Povo
Ter dívida contraí- Paulista (BPP) está

presente em todo estado de SP, sendo que
mais de 500 municípios operam a política
de microcrédito descentralizada. O BPP desembolsou no ano passado R$ 315,7 milhões
em mais de 19 mil operações. Para este ano, a
meta é atingir R$ 378
milhões e atingir um
número ainda maior,
superando 30 mil empreendedores em todo
o estado.

Em março, inadimplência em Campinas cai
7,79% e faturamento do comércio eletrônico
na RMC cresce 19,5%
Da Redação
A inadimplência em
Campinas, em março
de 2022, teve uma redução de 7,79% em relação a março de 2021.
No acumulado deste
ano (janeiro a março)
foram gerados cerca de
56.223 carnês/boletos,
que não foram pagos, o
que corresponde a R$
40,3 milhões em valores de endividamento dos consumidores
campineiros. Na comparação com o mesmo
período do ano passado
(primeiro trimestre), o
recuo na inadimplência
foi de 3,56%.
Na RMC, a inadimplência
acompanhou
Campinas, com saldo

de 3,52%. Foram gerados em março 133.864
carnês/boletos não pagos, o equivalente a R$
96,4 milhões em endividamento. A avaliação
é do departamento de
Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a
partir de dados da Boa
Vista - SCPC.
Faturamento do comércio cresce na RMC,
em março, na comparação com 2021
O departamento de
Economia da ACIC
também avaliou o levantamento das vendas do comércio da
Boa Vista - SCPC. O
e-commerce, na Região
Metropolitana (RMC)

de Campinas, evoluiu
19,5%, em março de
2022, com faturamento de R$ 415,5 milhões,
na comparação com
março de 2021 (R$ 347
milhões). Em relação
às vendas físicas, o faturamento de março
deste ano foi calculado
em R$ 1,9 bilhão, representando 7,69% a
mais do total faturado
no mesmo período de
2021, que foi de R$ 1,8
bilhão.
Na
categoria
de
“Bens Não Duráveis”,
as vendas nos postos
de combustíveis evoluíram em 9,15% em
março deste ano, nos
supermercados,
em
7,85% e, nas drogarias e farmácias, em
LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

4,8%. Em relação aos
“Bens Duráveis”, o comércio de materiais de
construção
expandiu
em 4,1%, enquanto o
segmento de vestuário
evoluiu em 1,05%, no
mesmo período. Já no
setor de Serviços, o Turismo e os Transportes
cresceram em 1,75%, e,
os Bares e Restaurantes, em 0,45%.
Campinas
O faturamento do
comércio (vendas físicas) de Campinas cresceu 8,48%, em março
de 2022, em relação a
março de 2021, passando de R$ 763,1 milhões
para R$ 827,8 milhões,
“Ainda sob o efeito de
forte expansão do nível
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
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inflacionário, mesmo
com a queda nas taxas
de Covid-19 devido ao
aumento da vacinação
em massa da população”, como explica o
economista e diretor da
ACIC, Laerte Martins.
Se comparado com fevereiro deste ano, houve queda de 13,91%.
As compras à vista
aumentaram
13,68%
enquanto as vendas a
prazo cresceram apenas 4,43%, no mês.
Para Laerte Martins, o Varejo Restrito
de Campinas e região
apresentou uma evolução baixa nos números,
principalmente quando
comparado com os elevados dados das vendas
ao consumidor final do

final de dezembro de
2021, período que ainda estava sob o efeito
da pandemia. “A expansão do PIB (Produto Interno Bruto) Nacional para 2022 não
deve ultrapassar 1%,
podendo se tornar negativo, dependendo da
inflação dos atuais Indicadores Econômicos
e, também, com os efeitos da guerra da Rússia
com a Ucrânia. A previsão para os próximos
meses de 2022, para o
varejo de Campinas e
Região, não é nada promissora, inclusive por
ser um ano eleitoral e
de muita instabilidade econômica nacional
e mundial”, analisa o
economista.
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Prefeitura de Jaguariúna lança serviço On-line para
pais acompanharem faltas e notas dos alunos
Conectada, que vai possibilitar aos pais de alunos da rede municipal de
ensino fundamental (1º
ao 9º ano) o acompanhamento em tempo real das
faltas dos filhos nas escolas, além dos boletins
com as notas e avaliações
e comunicados gerais.
O novo serviço estará disponível a partir do
próximo dia 23 de maio
no aplicativo CCC (Cartão Cidadão Conectado)
Jaguariúna, que pode ser
riúna lançou nesta quar- baixado gratuitamente
De Jaguariúna
ta-feira, dia 11 de maio, nas versões para Android
A Prefeitura de Jagua- o serviço on-line Escola ou iPhone.

Para ter acesso ao serviço, os pais devem abrir
o aplicativo CCC Jaguariúna e clicar no ícone
“Escola Conectada”. Em
seguida, basta informar
o número do Cartão Cidadão e o do RA do aluno. A partir de junho, o
serviço também estará
disponível no portal da
Prefeitura de Jaguariúna
(www.jaguariuna.sp.gov.
br).
Nesta
quarta-feira,
o “Escola Conectada”
foi apresentado aos diretores e assistentes de
gestão escolar, que pas-

saram por curso de capacitação para a utilização do novo serviço. O
prefeito Gustavo Reis e
a secretária de Educação
de Jaguariúna, Cristina
Catão, participaram do
evento.
CIDADE
INTELIGENTE
O “Escola Conectada”
reforça a gama de serviços públicos digitais
disponibilizados à população pela Prefeitura de
Jaguariúna. Essas ações
contribuem para que Jaguariúna seja a cidade

mais inteligente e conectada do país (municípios
de 50 mil a 100 mil habitantes), assim eleita por
três vezes consecutivas
para o ranking Connected Smart Cities, promovido pela consultoria Urban Systems.
Além de aplicativos
como CCC Jaguariúna,
Buzão na Palma da Mão
e Cidadão Online, o município também oferece
vários serviços on-line
no portal da Prefeitura
que facilitam a vida do
cidadão, reduzindo a burocracia.

Prefeitura amplia “Botão do Pânico” para moradores
das áreas rurais de Artur Nogueira
De Artur Nogueira
Com o sucesso do
aplicativo “Guardião da
Mulher”, a Prefeitura de
Artur Nogueira, por meio
da secretaria de Segurança, ampliou o Botão
do Pânico para um novo
aplicativo, o “Sentry SOS
Cidadão”. O programa,
denominado “Segurança
no Campo”, está sendo
lançado nesta quarta-feira (11), exclusivamente
aos moradores das áreas
rurais da cidade.
O secretário Roberto Daher explica que o
objetivo é tornar a prestação de serviço ainda

mais eficiente a esses locais mais afastados, bem
como garantir segurança pública na área rural.
“Nossa equipe da Guarda
Municipal atenderá aos
pedidos por meio de uma
caminhonete
enviada
pelo Governo do Estado
de São Paulo, e cedida à
GM pela Secretaria Municipal de Agricultura.
Dessa forma, toda vez
que o morador necessitar
da presença da viatura do
programa ‘Segurança em
Campo’, bastará acionar
o botão para que os policiais compareçam ao local solicitado”, explicou.
O veículo, modelo

4x4, diesel, turbo e cabine dupla, tem identidade
visual do programa e são
adaptados com guincho,
reboque, quebra mato,
faroestes, estribo, além
de tecnologias como
GPSs e rádio comunicador. A entrega do veículo
ao município nogueirense faz parte de um conjunto de ações do Governo de São Paulo para
fomentar a implantação
de políticas públicas voltadas ao setor de agronegócio nas cidades.

sados em ter acesso ao
novo Botão do Pânico devem baixar o aplicativo
“Sentry SOS Cidadão”.
Por ora, o app está disponível para dispositivos
Android, e a secretaria
estuda a ampliação para
IOS. Uma vez instalado,
o munícipe deve preencher um formulário disponibilizado pelo programa. O manuseio é fácil e
intuitivo.
“A proposta busca
prover a comunidade de
um instrumento moderno, prático, seguro e que agente desse sistema”,
COMO INSTALAR?
auxilie no exercício da enfatizou o secretário.
O patrulhamento do
De acordo com Daher, cidadania, à medida que
os moradores interes- o cidadão é o principal Programa Segurança no

Campo também pode ser
acionado através do telefone 157 ou (19) 38771823.

Animais vítimas de maus tratos são atendidos pelos
profissionais do Centro de Atendimento animal

Iniciado no começo
do mês de abril deste
ano, o Centro de Atendimento Animal de Santo

Antônio de Posse vem
atuando neste primeiro
momento na castração
dos animais das famílias

inscritas no Cadastro
Único, com o objetivo
de diminuir os índices
de abandono de animais
no município, porém ao
longo desse primeiro
mês, os veterinários têm
se deparado com casos
de maus-tratos a animais, necessitando da
intervenção medicamentosa e de acolhimento.
Entre os casos estão
um cavalo que foi encontrado no centro da
cidade, em frente à rodoviária, totalmente debilitado e sem condições de
conseguir levantar, que
rapidamente foi aten-

dido pelos veterinários
que entraram com medicação e vitaminas. Após
os primeiros socorros o
cavalo conseguiu se levantar e se encontra em
recuperação.
Esse também foi
o caso de uma cadela
abandonada no bairro
Cidade Jardim. Cega e
com miíase (bicheira),
ela recebeu o tratamento
necessário e encontra-se
aos cuidados da pessoa
que a encontrou. Outro
animal atendido foi um
cachorro da raça Pitbull,
socorrido após ser espancado no centro da ci-

dade, sendo encontrado
com edemas, inchaço no
rosto e patas. O animal
se encontra em recuperação e está para adoção
responsável.
Mais casos foram
atendidos pelos veterinários do Centro de
Castração, o que levanta
o alerta quanto os altos
números de violência e
abandono animal. Lembre-se, maltratar e abandonar animais é crime, e
a Lei contra maus-tratos
de animais já está em vigor no município.
Serviço

público

Castração Animal
Os interessados devem fazer o agendamento através do site (https://pmsaposse.sp.gov.
br/cadastro-castracao-gratuita/) ou presencialmente na Academia
da Saúde, localizada na
rua Luiz Adriano Milanês, nº 11, no bairro São
Judas, das 8h às 14h.
Mais informações podem sem obtidas através
do telefone (19) 38962556.

Matéria:
Anderson
Oliveira
de
MTB: 0092086/SP

Prefeitura se reúne com Senac para discutir
viabilidade de cursos gratuitos para população
vulnerável
De Itapira
Na última quarta-feira, 4, a Secretária da
Promoção Social Regina
Ramil, a Secretária da
Educação Regina Gracini
e o Secretário de Desenvolvimento Econômico
Noé Massari participaram de uma reunião com
representantes do Senac
de Itapira para estreitar
relações e discutir a viabilização de cursos técnicos e de qualificação
para pessoas que se encontrem em vulnerabilidade social e que estão
fora do mercado de trabalho. Pelo Senac estive-

ram presentes a Diretora
Thais Floriano Ribeiro, a
Executiva de Contas Samara Jugni Sartori e a
Coordenadora de Negócios Educacionais Eliana
Cutri.
A articulação da parceria ocorre através do
Atendimento Corporativo e do Programa Senac de Gratuidade. “São
cursos excelentes, com
certificação e que com
certeza farão a diferença
na vida de muitas pessoas que buscam essa qualificação para retornar ao
mercado de trabalho”,
comentou Regina Ramil. Conforme adiantou

a responsável pela pasta
de Promoção Social, há a
possibilidade de que haja
uma
descentralização
dos cursos com a ida do
Senac os territórios mais
vulneráveis,
inclusive
áreas rurais, facilitando o
acesso da população.
As tratativas relacionadas à seleção dos cursos e do público alvo, definição do local e outros
aspectos organizacionais
ainda estão ocorrendo
e outras reuniões serão
agendadas. Todas as informações relativas a
inscrições e cursos disponíveis serão divulgadas
oportunamente.
LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.12 19:12:29 -03'00'

5

| Caderno A - 13 de Maio de 2022

Holambra é sede do 1º Encontro de Avicultura na
Região

De Holambra

Na quinta-feira, dia
26, a cidade de Hol-

ambra será sede do 1º
encontro de Avicultura da Região e promete
movimentar o entorno,
que conta com diversas
integradoras expressivas, como Seara, Adoro,
Flamboiã e Grupo Neto.
Cerca de 400 produtores
rurais vinculados a estas integradoras devem
comparecer ao Centro
de Cultura e Eventos da
cidade (Avenida Mario
Bonano, 1498) – além
de visitantes e técnicos
dos frigoríficos – para
um dia de troca de conhecimento,
networking e bons negócios. Na
mais recente edição,
que ocorreu em Boituva,
houve a geração de R$
3,5 milhões em volume
de negócios.

Segundo especialistas, o aquecimento do
mercado, tanto no mercado doméstico como
para exportação, tem
promovido a busca dos
avicultores
regionais
em eventos como estes,
para melhoria dos seus
aviários e mais conhecimento em lidar com este
mercado promissor.
O evento é gratuito,
a partir das 8 horas, e a
inscrição prévia poderá
ser feita pelos números
de
whatsapp: 15-997471026 / 17-99665-4212.

/Dr. Ricardo Santin –
presidente da ABPA (Associação Brasileira de
Proteína Animal)
Breve Resumo da
Avicultura Paulista /
Dr. Érico Pozzer – diretor-presidente da APA
(Associação Paulista de
Avicultura) e da Cooperativa Pecuária Holambra
Avicultura 4.0 / Alessandro Tetsuo – especialista em climatização
e manejo animal da Big
Dutchman
Biosseguridade:
O
Que Fazer para Melhorar o Desempenho nos
Segue a grade de pal- Planteis / Bruno Milaestras:
gres – gerente comercial
Cenários e Perspec- Aves Norte na Vetanco
tivas da Avicultura Na- do Brasil
cional e Internacional
Sustentabilidade na

Avicultura na Visão do
Produtor Rural / Luciana Dalmagro – vencedora do Prêmio Mulheres do Agro (Bayer/
Abag); produtora rural
e empreendedora da Fazenda Alta Conquista
Manejo de Inverno
de Frangos de Corte /
André Múrcio – gerente de serviço técnico
para Sudeste da CobbVantress
Crédito Rural: Investir ou não na Avicultura / Fernanda Nanini
– diretora da Agroempreender
Os Benefícios e as
Diferenças de Sistemas
Fotovoltaico
/Samuel
Rodrigues de Oliveira –
gerente comercial da
Ecos Solar

Prefeitura lança programa com descontos de até 95%
para que contribuintes quitem suas dívidas
De Itapira
O Programa de Regularização Fiscal – Refis 2022 foi promulgado
pelo prefeito Toninho Bellini na última
segunda-feira, 2, e já
está em vigor oferecendo condições especiais para que os con-

tribuintes quitem suas
dívidas vencidas até
31/12/2021.
Até o dia 28 de
dezembro de 2022 os
contribuintes inadimplentes terão a oportunidade de renegociar seus débitos com
a Prefeitura com descontos de juros e multa

de mora que chegam a
95% para pagamento
à vista e até 80% para
pagamento parcelado:
95% para parcela única até 30/06/2022;
90% para parcela única até 31/08/2022;
85% para parcela única
até 31/10/2022; 80%
para parcela única até

28/12/2022 ou parcelado em até oito vezes
(desde que o requerimento seja feito até
31/05/2022). Há também condições especiais para dívidas com
valores acima de R$ 50
mil e R$ 100 mil com
descontos de 60% para
parcelamentos em até

12 e 24 vezes, respectivamente.
Para ter acesso às
condições especiais, os
contribuintes precisam
entrar em contato com
o Setor de Execução Fiscal ou de Arrecadação da
Prefeitura. Ambos atentem presencialmente de
segunda a sexta-feira

das 8h00 às 17h30 na
Rua João de Moraes,
n° 490, Centro. Telefones: (19) 3843.9131 e
3843.9153. WhatsApp:
(19)
99457.7543
e
98195.6162.
E-mails:
arrecadacao@itapira.
sp.gov.br e arrecadacaoitapira@hotmail.
com.

Lei Geral de Proteção de Dados está sendo implantada
pela Prefeitura Municipal de Pedreira
De Pedreira
Os
membros
da
Comissão Municipal para
Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), formada por funcionários municipais de
diversos setores, estiveram
reunidos com os coordenadores das Unidades de
Saúde do Município, em

reunião realizada nas dependências do Posto de
Saúde “Edgardo Luís Steula”, na Vila Canesso.
Um mapeamento de
dados foi solicitado aos
setores da Prefeitura para
que sejam identificados
os possíveis riscos de vazamento de dados. A Lei
nº 13.709/2018, conhecida como a Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD)
é uma legislação que foi
sancionada em agosto de
2018, pelo ex-presidente
Michel Temer. “A nova Lei
traz mudanças nos ambientes empresariais, que
precisam investir ainda
mais em segurança de dados. Seu principal objetivo
é proteger os direitos fundamentais de liberdade e

de privacidade”, destaca
o novo prefeito Fábio Polidoro.
A Secretaria de Planejamento juntamente com
o Departamento de Ouvidoria Municipal são
os responsáveis pela implantação da Lei Geral de
Proteção de Dados em todos os setores da Administração Municipal.

Gabriela Manssur visita a OAB de Jaguariúna
De Jaguariúna

seus projetos em parceria
com a OAB para o muA
Promotora
de nicípio. Entre os projetos
Justiça, Gabriela Mans- mencionados, o destaque
sur que atualmente é ficou para o “Projeto Jusmembro colaboradora na ticeiras”. Gabriela estenOuvidoria das Mulheres deu o convite para que
do Conselho Nacional do todas as mulheres posMinistério Público, es- sam se engajar no proteve visitando a OAB de jeto, e ainda, elencou a
Jaguariúna, nesta segun- possibilidade de parceria
da-feira (09), em pauta, com prefeitura e deleganos assuntos tratados, cia. Todos os projetos da
falou sobre os trabalhos promotora, são voltados
realizados em prol dos para o empoderamento
direitos femininos.
feminino, prevenção e
Além disso, Mans- combate a violência consur disse que quer trazer tra a mulher.

A reunião começou
por volta das 15h30 e se
estendeu até as 17h30, e
foi realizada na Casa da
Advocacia e Cidadania de
Jaguariúna. Compareceram na reunião: A presidente Maria do Carmo,
Vice -presidente Caio Vicenzotti, Secretária Geral
Adjunta Vania dos Santos, além da presidente
da comissão da mulher
Thais Soares, Presidente
da Comissão de Direito
Penal Delise da Silva e a
Presidente da Comissão
da Criança e Adolescente

Roseneide Allegrette.
De acordo com a diretoria da OAB, a Ordem se
coloca a disposição dos
projetos da promotora
no intuito de promover
o amparo no tocante aos
direitos das mulheres.
Gabriela
Manssur,
além de idealizadora do
Instituto Justiça de Saia,
foi uma das Finalistas do
Premio Claudia 2019, na
categoria Influenciadora
Digital e considerada pela
Revista Forbes /2019 entre as 20 mulheres mais
poderosas do Brasil.

Artur Nogueira registra menor número de furtos e
roubos desde 2019
De Artur Nogueira
Artur Nogueira registrou, durante o 1º
trimestre de 2022, o
menor número de furtos
e roubos desde o ano de
2019, conforme os dados consolidados pelo
Secretaria de Segurança
Pública (SSP) do Estado
de São Paulo. Os índices

são apresentados com
base nos boletins de
ocorrências lavrados.
De janeiro a março de
2022, foram registrados 13 roubos e 91 furtos em Artur Nogueira.
No mesmo período de
2021, o município havia
contabilizado 13 roubos
e 92 furtos. Os índices
eram ainda mais altos

em 2020, com 21 e 99
casos respectivamente;
e em 2019, com 17 roubos e 99 furtos.
O secretário de Segurança, Dr. Roberto Daher, avaliou o resultado
como
extremamente
positivo e atribuiu a
conquista aos esforços
e dedicação de todos os
profissionais das forças
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

de segurança. “Estamos
muito felizes porque
conseguimos
manter
a tendência de queda
nos índices de roubos
e furtos. A integração
que construímos juntos,
secretaria municipal de
Segurança, por intermédio da nossa Guarda
Civil Municipal, Polícia
Civil e Polícia Militar,
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.12 19:12:41 -03'00'

demonstra ser um fator
preponderante para o
êxito obtido no enfrentamento da criminalidade”, disse.
Daher ressalta que é
extremamente importante que as vítimas
registrem um Boletim
de Ocorrência, pois, somente dessa forma, a
Justiça poderá aplicar

às sanções cabíveis caso
os suspeitos venham a
ser identificados.
O registro policial
também possibilita que
a corporação identifique
pontos com incidências de tais práticas e
trace estratégias para
coibi-las e, consequentemente, capturar possíveis suspeitos.
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Comissão disciplinar aplica punição, Soares e
Pombal perdem mando e volta das semifinais será
no Tucurão
afirmou que, após as
expulsões de um atleta
de cada time, “as torcidas invadiram o campo. Acionei a segurança
(GCM) e perguntei se
ela tinha condições de
garantir segurança para
o trio de arbitragem e
aos atletas envolvidos na
partida. A mesma relatou
dizendo que não tinha
efetivo suficiente”.
O prazo para defesa
expirou às 17h desta senais da categoria Titular gunda-feira (9), sem que
De Mogi Mirim
da Copa de Futebol Ru- os clubes encaminhasNa
manhã
des- ral 2022. Após receber o sem suas justificativas
ta terça-feira (10), a relatório da arbitragem à organização. O caso
Comissão Municipal Dis- que atuou na partida, a foi então apresentado
ciplinar se reuniu para organização notificou os à Comissão Disciplinar
avaliar o caso envolvendo dois clubes, que tiveram nesta terça. Os cinco
as equipes Jardim Soares três dias úteis para a membros, após analisarem os registros, decidFutebol Clube e Grêmio apresentação de defesa.
Neste relatório, o ár- iram pela pena mínima,
Esportivo Pombal, no
jogo de ida das semifi- bitro Severino da Silva punindo Pombal e Jar-

dim Soares com a perda
de um mando de campo
cada um, seguindo o artigo 60 do Regulamento
da Copa Rural e o artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça
Desportiva).

e, “quando a desordem,
invasão ou lançamento
de objeto for de elevada
gravidade ou causar prejuízo ao andamento do
evento desportivo, a entidade de prática poderá
ser punida com a perda
do mando de campo de
Conformidade
uma a dez partidas”.
O artigo 60 do regAlém disso, no segunulamento diz que “as do parágrafo do mesmo
equipes que tiverem atos artigo, há a observação
de seus torcedores relat- de que, “caso a desordem,
ados em súmula serão invasão ou lançamento
julgadas conforme rito de objeto seja feito pela
descrito no regulamento torcida da entidade ade punidas com perda do versária, tanto a entidade
mando de campo inde- mandante como a entipendentemente do local dade adversária serão
da partida e em con- puníveis”. Assim, as duas
sonância com o CBJD”.
equipes foram punidas.
O artigo 213, trata em O Pombal já cumprirá a
seu inciso II de invasão do perda do mando neste
campo ou local da dispu- domingo (15), quando
ta do evento desportivo acontece o jogo de volta

das semifinais.
Mudança
Assim, o duelo sai do
Pombal e será realizado,
a partir das 15h30, no Estádio do Tucurão. Quanto ao Soares, a perda de
mando será cumprida já
nesta temporada caso a
equipe chegue à final.
Se for eliminada na
semifinal, a agremiação
cumprirá na edição subsequente da Copa Rural,
conforme o artigo 175
do CBJD, que diz que,
“quando a perda de mando de campo não puder
ser cumprida na mesma competição, deverá
ser cumprida em competição subsequente da
mesma natureza, independentemente da forma de disputa”.

Mega Bazar Solidário arrecada quase 3 mil
fraldas geriátricas
De Mogi Mirim

roupas femininas novas, com etiqueta.
O Fundo Social de
Mais de 100 pesMogi Mirim promoveu, soas contribuíram com
na última sexta-feira o bazar, o que fez do
(6), a primeira edição evento um sucesso.
de 2022 do Mega Bazar “Ficamos muito satisSolidário.
feitos com o resultado
Na ocasião, os par- do Mega Bazar. Muita
ticipantes
trocaram gente colaborou e doou
um pacote de fraldas as fraldas geriátricas
geriátricas por peças de que, agora, serão desti-

nadas às famílias mais
vulneráveis do nosso
município”, comentou
a presidente do Fundo
Social, Suzana Calefi.
No total, foram arrecadadas cerca de
3.000 unidades de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e XG.
Todo o material ficará armazenado no

Fundo Social para posterior distribuição às
famílias carentes que
possuem
membros
doentes e/ou acamados, e que utilizam as
fraldas rotineiramente.
Novas edições do
Mega Bazar Solidário
estão sendo planejadas para os próximos
meses.

Buriti Shopping Mogi cria ‘Casa Sustentável’
com foco na preservação do meio ambiente

Da Redação
Cada vez mais os
conceitos de responsabilidade ambiental são
considerados na hora
de construir e decorar.
Um
exemplo
dessa
tendência é a ‘Casa Sus-

tentável’ instalada no
Buriti Shopping Mogi
Guaçu. São seis ambientes arquitetados a partir
da utilização de resíduos sólidos descartados,
que revelam alternativas
mais diversas e conscientes para a montagem

de um lar completo.
A Casa Sustentável
está localizada em frente
à C&A e pode ser visitada todos os dias de maneira gratuita por tempo
indeterminado. O projeto elaborado pela artesã upcycling e artista
Isa Perinotto, foi desenvolvido por 11 artesãos
da região de maneira
totalmente artesanal e
com 80% de materiais
recicláveis.
Isa explicou que a
exposição mostra a versatilidade de materiais
como, caixas de frutas,
paletes, tecidos, garrafas
de vidro, latas, espumas,
móveis antigos, portas e janelas, que foram

utilizados para montar peças decorativas e
móveis para seis cômodos distribuídos em 115
metros quadrados. Todos os produtos expostos na casa estarão disponíveis para a compra.
“A ação tem como
principal objetivo despertar a consciência de
que nosso planeta tem a
necessidade do reuso, do
reaproveitar, do refazer, não apenas de descarte. Temos que mudar o conceito de ‘jogar
fora’. A gente sabe que
não existe jogar fora, a
gente joga para dentro
da cidade ou em algum
lugar do nosso planeta.
Queremos inspirar as

pessoas para iniciativas
como essa. Me sinto feliz e muito agradecida”,
disse.
O primeiro modelo
de ‘casa verde’ foi criado em 2013, quando Isa
Perinotto montou uma
casa dentro da empresa
Whirlpool, em Rio Claro (SP), e desde então
cria ambientes em diferentes espaços e cidades.
Ela contou que a incorporação do conceito de
sustentabilidade
nas
obras está relacionada
ao fato de vivermos em
mundo onde “muito se
fala e pouco se faz”. Para
Isa, a iniciativa é uma
forma de tornar concreto algo que por vezes fica

apenas no debate.
De acordo com a gerente de marketing do
Buriti Shopping Mogi
Guaçu, Bruna Marcon,
sediar a iniciativa é motivo de muito orgulho.
“É uma ação que está
alinhada às práticas de
ESG e visa ajudar socialmente as comunidades do entorno e os
artesões que trabalham
e conseguem obter seus
empregos e vender suas
artes em um centro
comercial”, finaliza.
O Buriti Shopping
Mogi Guaçu fica na rua
Francisco Franco de
Godoy Bueno, nº 801
– Cidade Nova Mogi
Guaçu.

Jaguariúna terá feira noturna toda quarta-feira
Na próxima quarta-feira, dia 18, a Prefeitura de
Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Turismo e
Cultura, começará a realizar semanalmente uma
Feira Noturna no parque

Santa Maria. O evento
terá entrada gratuita.
No local a população
poderá se deliciar nas
barracas de bebidas, pastel, lanche, sorvete na
chapa, acarajé, bolo ca-

seiro, tapioca e muitas
outras comidas típicas.
Além disso, também
serão vendidas frutas,
verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros
produtos.

A secretária municipal de Turismo e Cultura,
Maria das Graças Albaran, destacou que a feira
é uma importante oportunidade de integração
social e incentivo ao

comércio local. “Estamos
preparando tudo com
muito carinho e cuidando de todos os detalhes
para que atenda às necessidades e expectativas
da população”, declarou a

secretária.
A feira acontecerá toda
quarta-feira das 17h às
21h. O parque Santa Maria fica na rua José Alves
Guedes, 1.003, Jardim
Sonia.

Prefeitura realiza nebulização contra a dengue em
dois bairros da cidade
Mogi Mirim

demiológica da Secretaria de Saúde, realizou uma
A Prefeitura Munici- nebulização veicular na
pal de Mogi Mirim, por Zona Oeste. O serviço
meio da Vigilância Epi- ocorreu de segunda-fei-

ra (9) a quarta-feira (11)
em áreas dos bairros da
Santa Cruz e da Saúde.
As ações ocorreram no
período noturno.
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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A Vigilância orientou
a população para que,
durante a aplicação da
nebulização, mantivessem portas e janelas ab-
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ertas, mas cubram alimentos, filtros de água,
roupas, bebedouros e
aquários. Idosos, crianças e pessoas alérgicas

permaneceram em um
cômodo fechado durante
30 minutos e os demais
moradores dentro de
casa.
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Arte & Cultura na Praça terá edição sertanejo
artesanato, exposição de
Jeep e praça de alimentação com food trucks. A
entrada é franca.
O secretário municipal de Cultura, André
Sastri, disse que a escolha dessa edição é uma
homenagem ao Dia do
Sertanejo, comemorado
anualmente no dia 3 de
maio. “Esta data homenageia toda a tradição e,
principalmente, a músiPraça que, desta vez, terá ca de origem sertaneja.
De Mogi Guaçu
o sertanejo como tema. O povo sertanejo surgiu
No dia 15 de maio, um O evento acontecerá no no sertão nordestino bradomingo, a Secretaria Parque dos Ingás, a par- sileiro e se espalhou por
Municipal de Cultura pro- tir das 10h, tendo como todo o Brasil”, menciomove mais uma edição do atrativos para o público nou.
projeto Arte e Cultura na shows artísticos, feira de
André Sastri contou

que a data passou a ser
comemorada por iniciativa da Rádio Aparecida,
para homenagear os vários violeiros do sertão que
frequentam as missas
na cidade de Aparecida
(SP). “Assim, foi criado
o ‘Show Sertanejo’ no dia
3 de maio de 1964, quando o marechal da música
sertaneja Geraldo Meireles propôs que todos os
sertanejos passassem a
se encontrar anualmente
em Aparecida nesta data,
para celebrar a música
sertaneja”, comentou.
“A musicalidade sertaneja é uma das características mais marcantes

Seleção
A Secretaria Municipal de Cultura informa que os profissionais
ambulantes e artesãos
interessados em atuar
Arte & Cultura na durante o evento Arte &
Praça – Edição Sertaneja Cultura na Praça devem
Data: 15 de maio
fazer suas inscrições na
Horário: A partir das segunda-feira, 9 de maio,
10h
presencialmente na sede
Local: Parque dos In- da pasta situada no Cengás – Rua Vereador Fran- tro Cultural, na Avenicisco Martini, Centro
da dos Trabalhadores,
Shows: Jean Men- 2.651, Jardim Camargo.
donça, Isa Toledo, FaO horário de cadastrabricio Rubo, Alex Ferrei- mento dos ambulantes
ra & Marciano, Ruan & será das 8h às 9h. Já para
Ryan, Gera Som, Derick os artesãos as inscrições
& Lossani, Monika Ferry serão período das 9h30
e Eduardo & Rangel
às 10h30.
desta cultura. Por norma,
este ritmo exalta a vida
do homem no campo e
nas cidades interioranas
do país”, concluiu Sastri.

Franco Montoro: estudantes de medicina realizam
ação educativa junto à comunidade
De Mogi Guaçu

A coordenadora geral
da Franco Montoro, Ana
Alunos do 2º ano do Caroline Costa Nogueicurso de medicina da ra, contou que a ativFaculdade
Municipal idade desenvolvida é
Professor Franco Mon- Puericultura 3, área da
toro (FMFM) estão real- saúde que se dedica ao
izando ações educativas estudo da ciência que
junto à comunidade. O reúne todas as noções
trabalho, que começou (fisiologia, higiene, sono primeiro semestre de ciologia) dos cuidados
2022, faz parte da grade com o ser humano, mais
curricular das aulas da especificamente com o
disciplina de Interação acompanhamento
do
Ensino Saúde e Comu- desenvolvimento infannidade (IESC). Essas til.
aulas são ministradas
“A atividade é um
às terças-feiras sempre complemento curricular
numa Unidade Básica de fundamental à formação
Saúde (UBS) da cidade. acadêmica, pois con-

tribui para a capacitação
dos alunos no que se refere ao conhecimento do
Sistema Único de Saúde
(SUS) abrindo-lhes possibilidades de experiências relevantes na área”,
comentou.
Até o momento, 12
unidades de saúde de
Mogi Guaçu recebem as
ações realizadas semanalmente. Cerca de 48
acadêmicos do 2º ano
de medicina da instituição são divididos em
grupos de sete alunos e
cada grupo conta com a
orientação de um professor do curso, sendo

que, cada grupo realiza
as aulas numa unidade
de saúde diferente.
“Por não serem formados, eles não podem
realizar práticas médicas. Durante as visitas,
os estudantes esclarecem dúvidas e recebem
reforço de orientações,
que possibilita maior
compreensão sobre os
cuidados em saúde”, explicou.
Nesta semana, o grupo, sob orientação da
professora
Fernanda
Menegatti
Frisanco,
teve aula na UBS Ypê
II, na Zona Norte e, na

sequência, realizaram
ação educativa no Centro de Educação Infantil (CEI) Adolphina
de Souza Martini. “Os
alunos falaram sobre alimentação e comidinhas

saudáveis por meio da
elaboração de um teatro
com fantoches e, após,
na prática com participação das crianças fizeram uma salada de frutas”, disse.

Fundo Social está com inscrições abertas para
curso de pedreiro
De Mogi Guaçu
O Fundo Social de
Solidariedade de Mogi
Guaçu, em parceria com
a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas
(Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), está
com inscrições abertas
para curso gratuito de pe-

dreiro. São 32 vagas para
a oficina de capacitação
que terá como conteúdo
pequenos reparos de hidráulica em construção
civil. As aulas já iniciam
na próxima segunda-feira, 16 de maio.
Como são poucas vagas, os interessados devem realizar as inscrições
o quanto antes no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Norte, localizado na

Praça Augusto Rodrigues
de Melo, s/n, Jardim
Ypê I. Os documentos
necessários são RG e
CPF e o comprovante de
escolaridade (se tiver).
Mais informações pelo
telefone (19) 3841.8460.
O curso será promovido na sede do CRAS
Norte e dividido em duas
turmas com 16 alunos
cada, sendo uma no
período da tarde das 13h
às 17h e a segunda à noite

das 18h às 22h.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade
de Mogi Guaçu, Ana de
Elisabete Filomeno, destacou que as oficinas
profissionalizantes têm
como finalidade ensinar
e apontar para os participantes a importância do
empreendedorismo. “É
uma oportunidade para
as pessoas criarem algo
de novo e gerarem renda
própria”, disse.

Prefeitura confirma apresentações de Ícaro e Gilmar e
Carreiro & Capataz em comemoração ao aniversário
da cidade
A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho divulga mais dois
eventos especiais, que
acontecem em comemoração ao aniversário de
31 anos de emancipação
política da cidade. Os
eventos serão realizados
no Recinto de Exposições
João Cardoso.
No sábado, 14 de
maio, a partir das 19h,
tem início as apresentações musicais da noite
e o encerramento com
show da dupla sertaneja
Ícaro e Gilmar.
No domingo (15), a
partir das 9h, ocorre o
desfile de cavaleiros, com
concentração ao lado da
Prefeitura Municipal, a
partir das 9h. Em seguida, o grupo desfila até
chegar ao recinto de exposições, para e a etapa
paulista de Queima do

Alho, em prol da APAE
da cidade. À tarde, a partir das 16h, tem início as
apresentações musicais e
o show da dupla sertaneja Carreiro & Capataz.
Para participar das
apresentações do sábado
(14), a entrada no recinto
de exposições será feita
mediante a doação um
quilo de alimento não
perecível. Os alimentos
arrecadados serão entregues para o Fundo
Social de Solidariedade
de Engenheiro Coelho e
encaminhados para as
famílias carentes da cidade.
ÍCARO E GILMAR
Ícaro e Gilmar são
naturais de Periquito (Interior do leste de
Minas Gerais) onde se
conheceram e formaram
inicialmente uma banda
de Pop Rock com mais

alguns amigos. Com o
passar do tempo a banda
foi desfeita, mas a dupla
nunca desistiu dos seus
sonhos.
Saindo do Pop Rock,
partiram para outro estilo musical: o sertanejo. Sua primeira apresentação foi na casa de
amigos onde decidiram
seguir carreira.
No meio da sua
história, ambos fizeram
Engenharia Civil, mas viram que o que realmente
queriam era espalhar
modas pelo Brasil a fora
CARREIRO & CAPATAZ
Há tempos que eles
transformaram o mercado sertanejo. Desde que
surgiram com a proposta
de manter viva a cultura
sertaneja e caipira, que
Carreiro e Capataz se
tornaram fenômenos da
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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música popular brasileira.
Se o Brasil é sertanejo,
eles fazem parte do time
que levanta a bandeira
do segmento, já que para
ambos a música precisa
ser uma verdade!
A cada show uma explosão de sentimentos
se mistura com a alegria
contagiante, o som da
viola caipira e a sanfona,
fazendo da apresentação
uma grande festa!
O resultado, claro, não
poderia ser outro: sucesso absoluto em todos os
eventos!!!
No repertório, canções
que se tornaram hits e
conquistaram o Brasil de
Norte a Sul, como ‘Xique
Bacanizado’,
‘Bruto,
Rústico e Sistemático’,
‘Recém
Abandonado’,
‘Prefácio’, ‘É Pra Cabá’,
‘Será que ‘Ocê’ tá Bem’,
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
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‘Promessa’,
‘Quebrou
o Frasco’, ‘Estouro da
Boiada’ e ‘Sábado a Noite’.
Modernos sim, mas
sem perder a tradição!
Este é o lema dos ‘dos brutos do Brasil’, Carreiro e
Capataz!ANIVERSÁRIO
Prefeitura confirma

apresentações de Ícaro e
Gilmar e Carreiro & Capataz em comemoração
ao aniversário da cidade.
Todos os dias praça
de alimentação completa, toda a arrecadação de
sábado e domingo será
revertida para a APAE de
Engenheiro Coelho
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Show gratuito mistura rock com orquestra no
Teatro de Jaguariúna
De Jaguariúna
Quem gosta de uma
boa música não pode
perder
a
apresentação gratuita que a
Secretaria Municipal
de Turismo e Cultu-

ra trará para o Teatro
Municipal Dona Zenaide neste sábado, dia
14. É a “Orquestra: que
bicho é esse?”, da Camerata Jovem de Campinas que é formada por
25 instrumentistas de

cordas, piano, guitarra/violão, baixo elétrico e bateria.
O show está marcado para começar às 20h
e durante mais de uma
hora o público poderá
conferir as músicas

de grandes bandas do
rock dos anos 60, 70,
80 e 90 em arranjos especiais para orquestra.
Um dos diferenciais do projeto é que
o público será convidado a participar da

LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

apresentação através
da expressão corporal,
explorando o corpo
como instrumento de
percussão,
ajudando
assim a compor o espetáculo.
Os ingressos podem
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ser retirados uma hora
antes do início do show
nas bilheterias do teatro. Serão distribuídos dois ingressos por
pessoa. O teatro fica na
R. Alfredo Bueno, 1151,
Centro.
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Polo Astronômico faz sessão especial para observação
do eclipse lunar total em Amparo-SP
ser comprados exclusivamente através do site
www.poloastronomicoamparo.com.br. Outra
opção é adquiri-lo pelo
WhatsApp oficial do
Polo Astronômico – (19)
9.9295-9586. As estradas não serão vendidas
no dia do evento. A noite
começam às 21h de do- de observação do eclipse
De Amparo
mingo (15) e se estendem será limitada a 250 pesO Polo Astronômico até por volta das 3h, já na soas. No caso de chuva, o
de Amparo, no interior segunda-feira (16). O in- evento será cancelado e o
de São Paulo, abre o com- gresso para acompanhar dinheiro devolvido.
plexo ao público para a a sessão completa custa
“Será um espetáculo
sessão especial de obser- R$ 80 (inteira), com de- único para estudiosos,
vação do eclipse lunar to- sconto de 50% (R$ 40) para quem gosta de obtal, considerado o maior para a compra anteci- servar o céu como hobevento astronômico de pada até sábado (14). A by ou é apaixonado por
2002. A programação meia-entrada, para es- fenômenos astronômiprofessores, cos. Outro eclipse como
ocorre entre a noite de tudantes,
idosos
e
portadores
de este, com visibilidade
domingo (15) e a madrunecessidades
especiais,
gada de segunda-feira
total, só voltará a aconte(16). A visibilidade, com custa R$ 40. O estacio- cer no dia 14 de março de
céu aberto, será de 100%. namento sai por R$ 12.
2025”, lembra o diretor
Os ingressos podem do Polo Astronômico de
As
atividades
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Amparo, o professor Carlos Eduardo Mariano.

“Primeiro, temos que
lembrar que a Terra e a
Lua são astros sem luz
SESSÃO NO PLAN- própria. São iluminaETÁRIO ABRE A dos pelo Sol e projetam
‘VIGILIA’ À ESPERA sombra no espaço. Como
DO FENÔMENO
a Lua gira em torno da
A
extensa
pro- Terra, as vezes que fica
gramação que antecede perfeitamente alinhada
o início do eclipse lunar com a Terra e o Sol, ela
total no Polo Astronômi- entra na sombra que a
co de Amparo começa Terra projeta no espaço.
às 21h de domingo (15). Quando isso acontece,
Os portões do complexo temos o eclipse lunar”,
serão abertos a partir das diz o professor.
20h15.
Conforme
Carlos
Nas modernas in- Mariano, a Lua pode
stalações do Planetário entrar parcialmente na
acontece a apresentação sombra da Terra (eclipse
do céu noturno, com ex- lunar parcial) ou pode
plicações sobre a Lua e atravessar totalmente a
os eclipses. Depois disso, sombra. “É exatamente
começam as observações isso que vai ocorrer entre
da Lua no estágio que an- domingo e segunda-feira,
tecede o fenômeno e dos 15 e 16 maio, quando teaglomerados de estrelas. remos o esperado eclipse
Seis telescópios estarão lunar total”, acrescenta.
disponíveis para o público durante a noite e a
ECLIPE
LUNAR
madrugada.
TOTAL
–
PROA previsão é que a fase GRAMAÇÃO
parcial do eclipse comece
Domingo, 15 de maio
às 23h28, quando todos
20h15: Abertura dos
os equipamentos estarão portões
voltados para o satélite
21h: Início das ativinatural da Terra. O início dades
da totalidade está pre- Simulações no Planvisto para às 0h30, com etário
o fim do espetáculo às
- Apresentação do céu
2h55.
da noite
Além do eclipse lu- Explicações sobre a
nar, será possível ainda Lua e eclipses
observar Saturno e seus
- Observação da Lua
anéis por volta das 1h30 na fase pré-eclipse e de
de segunda-feira (16). aglomerados de estrelas
Para enfrentar a “mara- por meio de telescópios
tona astronômica”, o
FASES DO ECLIPSE
restaurante do Polo
23h28- Início da visiAstronômico terá um bilidade (fase parcial)
cardápio especial com
Segunda-feira (16 de
caldos, chocolate quente maio)
e pão de queijo. O con0h30: Início da totalisumo não está incluso no dade
valor do ingresso.
1h13: Meio da totaliSOBRE O ECLIPSE dade
O professor Carlos
1h54: Fim da totaliEduardo Mariano, dire- dade
tor do Polo Astronômico
2h55: Fim da visibilide Amparo, explica que o dade e da fase parcial
eclipse lunar ocorre semOBSERVAÇÃO
DE
pre na fase cheia da Lua, SATURNO
com o alinhamento do
Segunda-feira (16 de
Sol, da Terra e da Lua. A maio)
Terra estará entre a Lua
Horário: 1h30
e o Sol.
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ÁREA
PRIVILEGIADA PARA OBSERVAR O CÉU
O Polo Astronômico, construído em 60
mil metros quadrados,
às margens da Serra da
Mantiqueira, em Amparo, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma
área privilegiada a cerca
de 1.000 metros de altitude. A região é livre de
qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por
meio de uma lei municipal em vigor desde o início das atividades, todo
o arredor do complexo
foi declarado “Sítio para
Observações Astronômicas”, o que proíbe a presença de luz artificial.
SESSÕES ÀS SEXTAS
E AOS SÁBADOS
As estações do outono e do inverno são consideradas ideais para a
observação do céu. Na
alta temporada, o Polo
Astronômico de Amparo
promove sessões às sextas-feiras, às 20h30h, e
em dose dupla aos sábados, às 19h e às 21h. A
programação completa
pode ser encontrada no
site www.poloastronomicoamparo.com.br.
O observatório está
totalizado a 15 minutos
do perímetro urbano
de Amparo, com acesso no Km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto
(SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista,
no bairro Sertãozinho.
O complexo conta com
estacionamento completo e serviço de restaurante.
Serviço
Polo Astronômico de
Amparo
Endereço – Rodovia
Benevenuto Moretto (SP095), Amparo-Bragança
Paulista, Km 29, Bairro
Sertãozinho, Amparo-SP
Informações – www.
poloastronomicoamparo.com.br
Telefone – (19) 33268264
WhatsApp – (19)
9.9295-9586 ou (19)
9.9412-1902
Sessão
Especial:
Eclipse Lunar Total
Dias: 15 e 16 de maio,
domingo e segunda-feira
Horário: A partir das
21h de domingo (15/5)
Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$ 40 na compra
antecipada até o dia 14
de maio (sábado); R$ 40
(meia-entrada)
Onde
comprar:
www.polostronomicoamparo.com.br ou pelo
WhatsApp (19) 9.92959586
Estacionamento: R$
12
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Fundo Social inicia Campanha Inverno Sem Frio
na próxima segunda

A edição deste ano da
Campanha Inverno Sem
Frio, promovida pelo
Fundo Social de Holambra para arrecadação
de roupas, cobertores e
agasalhos, terá início na

próxima segunda-feira,
dia 16 de maio, com cinco pontos de coleta de
doações. Serão aceitos
itens novos ou usados
que estejam em boas
condições de uso. Eles

serão triados e distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade
social monitoradas pelo
serviço municipal de assistência social.
Além de receber artigos de vestuário infantil
e adulto, como faz regularmente, a ação terá em
2022 um esforço adicional: reunir roupas e sapatinhos também de bebês e crianças menores,
muitas vezes guardados
pelos pais quando o
tamanho já não é adequado. “Sabemos que
muitas das famílias assistidas pela campanha
têm crianças de colo,
que também precisam

de doações. Nossa ideia
é trabalhar com enfoque
também nestes itens
esse ano”, explicou a
primeira-dama Yvonne
Schouten Capato, presidente voluntária do
Fundo Social.
A arrecadação será
feita por meio de caixas
da campanha que serão
disponibilizadas, a partir de segunda, na Prefeitura, no Departamento
Municipal de Promoção
Social, no Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade e
no NAOTT, o Núcleo de
Atenção e Orientação
Terapêutica ao Traba-

lho (ver abaixo). Todos
os locais funcionam de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.
“Além das doações
de moradores, estamos
abertos a contribuições
de empresas e instituições que queiram aderir
ao Inverno Sem Frio”,
explica Yvonne. “Toda
participação é bem-vinda e nos ajuda a fazer a
diferença na vida dessas
famílias”. A campanha
seguirá em atividade até
o dia 30 de julho.

Rua Protéas, 188,
Sala 2 - Morada das Flores
CRAS - Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS)
Rua Liziantus, 200,
Praça dos Pioneiros Centro
Salão da Terceira
Idade
Rua Muscaris, 99 Morada das Flores
NAOTT - Núcleo de
Atenção e Orientação
Terapêutica ao Trabalho
Rua Frésias, 66 - GiOnde levar doações? rassóis de Holanda
Departamento MuniPrefeitura Municipal
cipal de Promoção soAlameda Maurício de
cial
Nassau, 444 - Centro

Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede
da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
LUIZ ARNALDO FERREIRA DE SOUZA e ELIENE BORGES DOS SANTOS, sendo LUIZ ARNALDO
FERREIRA DE SOUZA, solteiro, nascido no dia dois de agosto de um mil e novecentos e setenta
e cinco (02/08/1975), de nacionalidade brasileira, pedreiro, natural de Floresta - PE, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ VITAL DE SOUZA e de MARIA FERREIRA DE
SOUZA; e ELIENE BORGES DOS SANTOS, solteira, nascida no dia vinte e um de maio de um mil e
novecentos e setenta e três (21/05/1973), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Ibirapitanga - BA, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO BORGES DOS SANTOS
e de ROSALINA BRAGA DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
RICARDO MARQUES COSTA e SHARON ROSE MARTINEZ PEREIRA, sendo RICARDO MARQUES COSTA, viúvo, nascido no dia quinze de agosto de um mil e novecentos e oitenta e

nove (15/08/1989), de nacionalidade brasileira, gerente, natural de São Paulo - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de ARTUR DA COSTA e de MARIA JOSÉ MARQUES DA
COSTA; e SHARON ROSE MARTINEZ PEREIRA, solteira, nascida no dia seis de julho de um mil
e novecentos e noventa e cinco (06/07/1995), de nacionalidade brasileira, professora, natural
de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de EDSON PEREIRA e de
HELENICE MARTINEZ LOPES PEREIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
LUIZ MORETTI e JULIANA APARECIDA DA SILVA, sendo LUIZ MORETTI, solteiro, nascido no dia
seis de janeiro de um mil e novecentos e noventa e quatro (06/01/1994), de nacionalidade brasileira, funcionário público municipal, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filho de JOSÉ LUIZ MORETTI JUNIOR e de VÂNIA APARECIDA MATTIAZZO MORETTI;
e JULIANA APARECIDA DA SILVA, solteira, nascida no dia doze de abril de um mil e novecentos
e noventa e oito (12/04/1998), de nacionalidade brasileira, psicóloga, natural de Araras - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ADILSON MARTINS DA SILVA e de ROSANE
MOREIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
RAFAEL SOARES DA SILVA e ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA, sendo RAFAEL SOARES DA
SILVA, solteiro, nascido no dia vinte de julho de dois mil e dois (20/07/2002), de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de
EDVAN TRIBUTINO DA SILVA e de ANA MARIA FERNANDES SOARES; e ALESSANDRA MOREIRA
DA SILVA, solteira, nascida no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e quatro
(24/01/2004), de nacionalidade brasileira, auxilar de limpeza, natural de Conchal - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ILDEU MOREIRA DA SILVA e de VALDIRENE APARECIDA JULIO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 12 de maio de 2022.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
EDITAL
COMUNICADO
Atendendo a Lei Complementar n.º 101/200 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, em conformidade com o Artigo 9º, § 4º, que transcrevemos:
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará
o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida
no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
Comunicamos a todos os interessados que a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFERENTE AS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022, será realizada no
Plenário da Câmara Municipal, localizado a Rua dos Expedicionários, nº 467 – Centro – Artur
Nogueira, no dia 25/05/2022, no horário das 18:00 às 20:00 horas.
Importante destacar que todos os protocolos de proteção e prevenção determinados pelos governos estadual, federal e municipal, visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública causada pela Infecção Humana do novo Coronavírus - COVID-19, serão respeitados
na presente audiência com aferição de temperatura, o uso de máscaras de proteção facial, respeitando distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os presentes, disponibilização de álcool em gel para
os participantes e demais medidas que no entender for necessária.
LUCAS SIA RISSATO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do
edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as
necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado,
no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para
entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS /
Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar /
Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens /
Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para a
contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para
o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será
considerado desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
1- PARA O CARGO DE: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
EDNEIA CRISTINA SCAPIN FERNANDES
4º
17900032

Mogi Mirim, 13 de Maio de 2022
Rodrigo Falsetti
Presidente
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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“Palácio 30 de Novembro”

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
ATO DA MESA Nº 23/2022
“Autoriza abertura de licitação
Presencial’, do tipo menor preço”.

na

modalidade

‘Pregão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

A Mesa da Câmara Municipal de Cosmópolis, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei e pelo Regimento Interno da Casa e:
Considerando o disposto no artigo 23 – Inciso XIII do Regimento
Interno;
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de licitação, na modalidade
“Pregão Presencial”, do tipo menor preço, para a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de limpeza, arrumação e organização dos prédios do Legislativo
Cosmopolense, pelo período de doze meses.
Artigo 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 12 de maio de 2022.

Renato Trevenzolli
Presidente

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 13
de maio de 2022 à 19 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

Adriano Luiz de França
1º Secretário

Ricardo Fernando Guimarães
2º Secretário

Classificação
10º

Publicado na Secretaria, na data “supra”.

FUNÇÃO: Recepcionista 40h – Artur Nogueira
Candidato
Jose Batista Pereira
Holambra, 13 de maio de 2022.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Maria Cristina Mathenhauer Guerreiro
Supervisora Legislativa Administrativa
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 149,91”

Ato da Mesa nº 23/2022 – Autoriza abertura licitação - Limpeza
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

A ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM SANTA MONICA I E III, devidamente inscrita no CNPJ
13.611.510/0001-47 neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Flavio César Savaccine, no uso
das atribuições que lhe são conferidas nos termos do capitulo VII, artigo 37º do Estatuto Social, convocam
os senhores associados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará de
acordo com o Estatuto Social vigente, no dia 20 de maio de 2022, sexta-feira, às 18h30min em primeira
chamada com presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados quites com suas obrigações ou, às 19h
em segunda chamada com qualquer número de associados presentes nas mesmas condições, nas
dependências da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Mogi Guaçu localizada na Rua José Colombo,
260 - Imóvel Pedregulhal em Mogi Guaçu /SP (em frente à prefeitura), para deliberar o que se segue:
ORDEM DO DIA:
1. Apresentação do projeto e orçamentos para: a) reforma e ampliação da portaria b) implantação do
sistema de controle de acesso c) edificação de muro de divisa em substituição ao alambrado –
definição da forma de custeio com possibilidade de utilização dos recursos existentes no caixa
ordinário e/ou fundo de reserva e/ou definição de taxa extraordinária - discussão e deliberação;
Mogi Guaçu/SP, 05 de maio de 2022.

Processo Seletivo nº 001/2017
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 0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 13
de maio de 2022 à 19 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
001/2017. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

Diretor Presidente da Associação dos Proprietários do Jardim Santa Mônica I e III

Classificação

CONSIDERAÇÕES CONFORME O ESTATUTO SOCIAL:
Art. 40- As deliberações da Assembleia serão tomadas pela maioria simples dos Associados quites
presentes, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados.
Parágrafo 1º Serão aceitos votos através de procuração específica desde que cada procurador represente
apenas um Associado.
Parágrafo 2º O Associado Morador terá direito a votar em Assembleia desde que munido de procuração
específica concedida pelo respectivo Associado Proprietário.
Parágrafo 3º As deliberações da assembleia obrigarão a todos, presentes e ausentes e somente poderão
ser anuladas ou alteradas por outra assembleia geral com quórum igual ou superior.
Art. 41- O Associado terá direito a um voto para cada unidade imobiliária que detiver no loteamento
“Jardim Santa Mônica I e III”.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Pedimos a todos que esclareçam eventuais dúvidas ou apresentem suas sugestões previamente, por meio
do e-mail anderson@mrinvestimentoimobiliario.com.br ou através do telefone / whats (19) 99925-2861 /
(19) 98894 3866 - Falar com Anderson ou Telma, pois no dia da assembleia serão esclarecidas apenas
duvidas pontuais, passando-se para deliberação dos itens informados até o fechamento da assembleia.
A sua participação nesta Assembleia é primordial. Não deixe de exercer o seu direito

01º

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
EU, MARIA JOSE DA SILVA ZAMARIOLA, portadora do RG nº 9.294.823-6, CPF nº 168.512.418/62,
residente a rua Travessa Adelino Bonilha, nº 50, bairro: Centro, cidade Mogi-Guaçu-SP, torna público
que requereu a REGULARIZAÇÃO DO JAZIGO PERPETUO nº 12 RUA: 16, SETOR: 06, QUADRA
06 com 02 GAVETAS, do Cemitério PRAÇA DA BÍBLIA (Cem. Velho), onde jazem sepultados: BENEDITO DE CAMPOS em 02/10/1949 sob nº 2607, OSCAR DE CAMPOS em 05/03/1951 sob nº 2808,
NELSON DE CAMPOS em 02/03/1983 sob nº 9117, ANA DA SILVEIRA BUENO em 11/06/1989 sob nº
9903, RUFINO RODRIGUES DA SILVA em 14/11/1998 sob nº 11137, ANTONIA DE CAMPOS BUENO
SILVA em 21/11/2011 sob nº 12757, NAIR DA SILVA RODRIGUES em 16/03/2022 sob nº 14130, no
Cemitério Municipal da PRAÇA DA BÍBLIA (Cem. Velho), para o meu nome MARIA JOSE DA SILVA
ZAMARIOLA E IRMÃOS.
Mogi Guaçu, em 13 de Maio de 2022.

Os valores das publicações da Câmara Municipal de Cosmópolis na edição de 06/05/2022 são:
PUBLICAÇÃO
PORTARIA Nº 875/2022
COMUNICADO AUDIÊNCIA PÚBLIC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº02/2022

VALOR
R$ 66,28
R$ 62,31
R$ 115,19

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Rafael Henrique Dalera
Holambra, 13 de maio de 2022.

ERRATA:

DATA DA PUBLICAÇÃO
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022

FUNÇÃO: Fisioterapeuta 20h – Holambra
Candidato

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.12 19:14:00 -03'00'
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4ª etapa da Stock Car acontece no autódromo Velocitta,
em Mogi Guaçu
Da Redação

erança do campeonato
com 99 pontos, apenas
Com o aniversário um a mais que o atual
de 10 anos sendo com- campeão, Gabriel Casapletado nesta edição, grande. Thiago Camilo é
o autódromo Velocit- o terceiro colocado com
ta será a nova casa dos 78 pontos.
pilotos da Stock Car. A
Velocitta é a quarpista está localizada em ta etapa da temporada
Mogi Guaçu (SP) e a cor- 2022, após São Paulo,
rida acontece no dia 15 Goiânia e Rio de Janeide maio (domingo), com ro, e terá a transmissão
largada prevista para ao vivo pela TV Band e
13h40 para a Corrida 1 SporTV 3.
e 14h15 para a segunda
A ATTO Sementes
prova.
é
patrocinadora
da
Atualmente, o piloto Stock Car, simbolizanDaniel Serra está na lid- do a competitividade

do agro brasileiro, um
dos principais motores
da economia nacional
e responsável pelo desempenho da balança
comercial do País. A
ATTO Sementes pertence ao Grupo ATTO,
que há 41 anos entrega
um produto diferenciado, com tecnologias de
ponta embarcadas para
que o agricultor alcance
o melhor resultado. A
empresa é líder no Brasil em produção de sementes de soja e milheto.

Xadrez relâmpago: 3ª e 4ª etapas acontecem nos
dias 14 e 18 de maio
De Mogi Guaçu

escolinha de xadrez e
damas do centro esportA Secretaria Munic- ivo Juscelino Kubistchek
ipal de Esporte e Lazer (Ceresc), às 14h30. Já a
promove no sábado, 14 quarta acontecerá nas
de maio, e quarta-fei- dependências do Shopra, 18, as 3ª e 4ª etapas ping Boulevard, às 19h.
do Campeonato de XaNo ano, ocorrerão 10
drez Relâmpago de etapas decisivas para
Mogi Guaçu. A terceira classificar os 10 melhores
etapa será realizada na das categorias absoluto e

sub-21 para a grande final da competição marcada para o dia 30 de novembro. Após a 1ª e 2ª
etapas, o enxadrista Lucas Polezi lidera na absoluto, enquanto Diogo
Martin Chagas é o líder
geral sub-21.
O técnico da equipe de xadrez de Mogi

Guaçu, Wendel Assis,
comentou que o objetivo é difundir e contribuir com a evolução
técnica da modalidade
na cidade e região, além
de movimentar o rating
LBX para os enxadristas guaçuanos. “O Rating LBX é um cálculo
feito uma vez por mês

ENGENHEIRO
COELHO - SP

LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
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e é o resultado da soma
da variação positiva ou
negativa provocada pela
participação de cada
jogador nos torneios
homologados pela Liga
Brasileira de Xadrez”,
explicou.
Interessados em participar devem entrar em
contato com Wendell

Assis via WhatsApp pelo
número (19) 99354.3118.
Na mensagem deve conter nome completo e data
de nascimento. As inscrições são gratuitas. O
prazo de inscrição para
a 3ª etapa encerra nesta
sexta-feira, 13, e para a
4ª etapa na próxima segunda-feira, 16.

