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Jaguariúna inaugura Unidade do Poupatempo nesta
terça-feira (3)

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o
Governo do Estado de São
Paulo, irá inaugurar o primeiro Poupatempo na cidade nesta terça-feira, dia
3, às 9h. A unidade funcionará na rua Alfredo Engler,
326, no Centro. No local a
população poderá solicitar,
por exemplo, a emissão de
CNH e RG e transferência
de veículo.
O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, destaca
que a inauguração do Poupatempo é uma importante
conquista para a cidade.
“A partir de agora a população terá mais agilidade
e facilidade podendo ter
acesso aos serviços da unidade aqui mesmo na nossa
cidade, sem ter que ir até
Campinas como antes era
necessário”, concluiu o
Prefeito.
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Consórcio PCJ promove visita técnica às
obras da barragem de Duas Pontes, em
Amparo
O Consórcio PCJ, em parceria com o Departamento de
Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo (DAEE),
promoveu na última terça-feira (26/04) uma visita técnica
às obras da Barragem de Duas
Pontes, em Amparo (SP).
Juntamente com a Barragem
de Pedreira, no município
vizinho, o funcionamento do
reservatório vai aumentar significativamente a disponibilidade hídrica para as cidades
que se beneficiam das bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí.
A Barragem de Duas Pon-

tes foi projetada com altura
máxima de 35 metros e comprimento total de 800 metros. Dos 880 hectares, 486
hectares serão destinados ao
reservatório. O volume útil
será de 53,4 hm³. A estrutura
do barramento vai contar com
vertedouro de 140 metros e
capacidade de até 715 m³/s
(TR 10.000 anos), bacia de
dissipação, galeria de adução,
tomada d’água seletiva (nível)
e escada de peixes. Em 391
hectares da Área de Preservação Permanente (APP) do
reservatório serão plantadas
até 440 mil árvores nativas

No evento com participação de autoridades, técnicos e
responsáveis pela construção
da barragem em Amparo, foi
apresentado o atual cronograma, que tem 35% das obras
concluídas. De acordo com
Francisco Lahóz, secretário
executivo do Consórcio PCJ,
a visita técnica representou
uma oportunidade de aproximação institucional entre os
coordenadores do empreendimento e os gestores regionais,
viabilizando maior diálogo,
troca de informações e possibilidade de acompanhamento
das obras.
Página 3.

Recape
na estrada
municipal
Vicente Ortiz
de Camargo
começa em
maio

Guaçuano e
mogimiriana
são os grandes
campeões na
volta da Corrida
de Tiradentes

Águas de
Holambra
prossegue com
conscientização
sobre ligações
irregulares

O Governo do Estado de
São Paulo já emitiu ordem de
serviço para o início do recape
da estrada municipal Vicente
Ortiz de Camargo. A obra está
prevista para começar na primeira quinzena de maio.
“A ordem de serviço foi
dada pelo governador Rodrigo Garcia, grande parceiro da
nossa região, que cumpre em
seu mandato um compromisso assumido aqui, em Mogi
Guaçu, ao lado do deputado
estadual Barros Munhoz, no
final do ano passado. Importante conquista”, comentou o
prefeito Rodrigo Falsetti.
Página 7.

No dia 21 de abril foi retomada a Corrida de Tiradentes. A
tradicional prova de rua estava
ausente do calendário há 24
anos e voltou à agenda esportiva mogimiriana por iniciativa
da Prefeitura Municipal através
da Secretaria de Esporte. Mais
de 250 pessoas participaram
da corrida e da caminhada,
que percorreu ruas do bairro
da Santa Cruz, na Zona Oeste.
Na geral masculina, a vitória foi
de Fábio Donizete de Souza, de
Mogi Guaçu, com o tempo de
8 minutos e 41 segundos. Com
8 minutos e 43 segundos, o segundo lugar ficou com Ederson
Marcelo de Freitas, de Mogi
Mirim.
Página 6.

A concessionária Águas
de Holambra está intensificando a conscientização aos
proprietários de imóveis, comerciais e residenciais, que
possam ter redes de água
pluvial ligadas, indevidamente, à rede de esgoto. As
verificações técnicas estão
sendo realizadas junto aos
proprietários, utilizando
procedimento específico,
que permite a identificação visual caso os imóveis
tenham suas instalações
de água de chuva indevidamente conectadas às redes
coletoras de esgoto.
Página 4.
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Secretaria
de Cultura
divulga
agenda de
shows da
Festa de
Maio em
Itapira
Após dois anos sem poder
realizar a parte cultural durante o período da Festa de Maio,
devido à pandemia, a Secretaria de Cultura e Turismo
preparou para este ano uma
agenda com apresentações
todos os dias, no período de 4
a 15 de maio. As apresentações
irão ocorrer no palco instalado na Praça Mogi Mirim, em
frente a escola ESO.
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Bloco da Vaca volta a reunir milhares
de pessoas em Artur Nogueira

Fechando com chave de
ouro as festividades do aniversário de 73 anos de Artur
Nogueira, na tarde e começo
da noite deste domingo,
dia 1° de maio, o tradicional Bloco da Vaca voltou a
reunir milhares de pessoas,
entre moradores e turistas,
que lotaram a avenida Dr.
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Fernando Arens durante
a apresentação. Após dois
anos sem se apresentar,
devido a pandemia De Covid-19, o bloco voltou com
sua famosa “vaca” e sua bateria para encantar e matar
a saudade dos moradores e
turistas de várias cidades da
região.
Página 4.
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É fundamental pensar em uma educação em
que as crianças são os verdadeiros protagonistas
*

Por Gilberto Barroso e Vitor Azambuja
Não é de hoje que a educação passa
por desafios. A pandemia colocou ainda mais em evidência as necessidades
urgentes das escolas, principalmente
das escolas públicas. Com a covid-19,
as escolas que não estavam preparadas
para algo novo tiveram que se reinventar do dia para a noite. Hoje, elas
entendem que expandir os horizontes
da educação convencional é necessário para dar aos alunos ferramentas
para o seu desenvolvimento social e
emocional.
Quando criamos nossa plataforma que desenvolve metodologias
inovadoras em educação, refletimos:
“vamos ver o que podemos fazer pela
educação, e vamos fazer o melhor.
Queremos que as crianças tenham a
oportunidade de produzir conteúdos

significativos, que sejam protagonistas, e que os professores ampliem e
desenvolvam um novo papel na educação, o papel de provocador, de mentor”. Quando trabalhamos as crianças
desta maneira dentro da sala de aula,
elas vão aprender a ouvir, falar, vão
superar a timidez, se envolver e criar
peças e projetos, desenvolvendo as
competências necessárias para o seu
futuro.
Essa mesma criança, quando chegar à fase adulta, vai se deparar com
um mercado de trabalho extremamente competitivo, e é aí que esse processo,
de fazer com que a criança esteja no
centro da aprendizagem, vai revelar
a importância do protagonismo e de
como ele contribui para que o conhecimento seja retido e aplicado.

Durante todos esses anos trabalhando na área e acompanhando pesquisas dentro e fora do Brasil, enxergamos que em breve as empresas irão
contratar por jobs, seja para participar
de projetos, pesquisas ou lançamento
de produtos. Cada indivíduo, com
diferentes habilidades, atuando em
uma área específica, mas formando
um time onde todos têm o mesmo
objetivo dentro de um contexto. Nesse
sentido, é fundamental pensar em uma
educação em que as crianças são os
verdadeiros protagonistas.
Estamos formando cidadãos que terão uma absorção mais harmoniosa no
mercado de trabalho, e provavelmente
com um desempenho muito melhor do
que as que cresceram em um padrão
convencional. Enxergamos que essa

Tomei losartana por 30 anos
*

*
Por José Renato Nalini
Durante trinta anos
consumi losartana potássica mais hidroclorotiazida, 50 mg +
12,5 mg pela manhã e
losartana potássica 50
mg à noite. Ambas do
laboratório Medley.
Eis senão quando,
vejo meia página da
mídia espontânea fazendo “recall”. Suspeita de que o medicamento poderia ser
cancerígeno.
A empresa farmacêutica Sanofi Medley
anunciou que recolheria do mercado os
lotes desse remédio
de que todos os que
sofrem de hipertensão
se utilizam.
Mais nada. Ainda
fui à farmácia mais
próxima, com a intenção de devolver as
caixas de que ainda
disponho. Não receberam.
São coisas que assustam. Como é que
uma empresa chega
ao ponto de produzir
medicamentos com
impurezas causadoras
de mutações e aumentar o risco de câncer?
Depois dessa pu-

*Gilberto Barroso, administrador,
e Vitor Azambuja, publicitário, trabalham com educação desde 2015 com
a plataforma educacional De Criança
Para Criança

Jesus e as Mães

Por Paiva Netto
blicação, nada mais.
É fácil dizer que é preciso tomar cuidado ao
interromper a medicação, porque a descontinuidade abrupta
é maior do que o risco
potencial apresentado
pela impureza. Mas o
paciente fica alarmado
e com razão.
Essas ocorrências
deveriam ser imediatamente corrigidas
mediante recolhimento ou indicação de lugares para que os consumidores pudessem
entregar seus lotes e,
com toda a legitimidade, receber produto análogo, adquirido
pela empresa a outro
laboratório.
Veja-se que a propalada “defesa do consumidor” resta bem
abalada nesse caso.
Uma publicação de
meia página. Quem
é o leitor assíduo dos
jornais. Uma parcela
esclarecida da população. Mas a pressão
alta não escolhe a sua
clientela preferencial.
Ela acomete pobres,
miseráveis, desempregados, analfabetos, ca-

rentes de toda a sorte.
São exatamente esses os que mereceriam
cuidado especial por
parte de quem está no
mercado e se sujeita
às vicissitudes que ele
acarreta.
Enfim, como fica
aquele hipertenso que
durante três décadas
foi assíduo comprador
de losartana, consumiu-a regular e religiosamente, recebe esse
aviso que, por acaso,
foi lido. Não conseguiu
devolver a quantidade
de comprimidos que já
havia adquirido, pois
remédio de uso contínuo e fica sem saber
o que fazer, além do
justificado receio de
estar mais sujeito a
ter câncer do que os
demais?
Existe mesmo o Código de Defesa do Consumidor brasileiro?
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

Explore seu universo de
possibilidades
*

Por Lucas Freire
Você sabia que o ser
humano enfrenta em
média 23 adversidades
por dia? Bom, partindo
do princípio de que ninguém é igual a ninguém,
parece limitante pensar
que existe uma única
solução para todos estes
desafios. A verdade é que
há um universo de possibilidades à nossa frente!
Aplicar métodos e
modelos fechados para
solucionar problemas no
trabalho ou na vida, sem
nenhum tipo de questionamento e até mesmo de
customização, é deixar
de exercitar o nosso potencial e limitar a nossa
existência.
Você, eu e todos os
habitantes do nosso planeta azul somos resultado de 3 bilhões de anos

é a necessidade das escolas públicas,
por isso, vamos democratizar esse tipo
de ensino, que ainda é voltado para a
elite. A ideia é atuar efetivamente nas
escolas públicas brasileiras e mostrar
que isso é possível. Uma metodologia
que não só coloca o aluno no centro da
aprendizagem, mas desenvolve nele a
capacidade de se reinventar, buscar
algo novo, pesquisar, ser curioso e criativo, habilidades que irão torná-lo um
ser humano mais apto para o futuro.
É assim que agimos e pensamos sobre
o futuro da educação.

de evolução. Somos, oficialmente, a tecnologia
mais potente e enigmática que existe. Tanto é
que uma parcela muito
pequena do DNA nos
distingue, menos de 1%.
Não somos minhocas, mas corremos o risco de nos tornar uma ao
abdicarmos do direito de
pensar, de experimentar,
de viver em flow. O termo em inglês, segundo
o dicionário Cambridge,
quer dizer corrente, fluxo, vazão. “O contínuo,
o movimento suave de
algo”, explica a tradicional publicação britânica.
Esta fluidez é alcançada quando você entra em
um estado de atenção
plena, no aqui e agora,
resistindo às tentações e
a todos os sabotadores e

dissabores, dando o seu
melhor, por um objetivo
relevante para você. É
quando você está focado
em uma tarefa que te faz
tão bem que nada mais
importa.
O flow é mais do que
um impulso, trata-se de
uma força de resistência
capaz de nos fazer esquecer tudo, em nome do
movimento e da criação.
Só que para encontrar
este ponto, você precisa
aceitar e explorar seu
universo de possibilidades. Então, fica o convite: não se deixe limitar,
entre no fluxo também!
*Lucas Freire é psicólogo especialista em desenvolvimento de lideranças, escritor e criador
do método Playfulness
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

O Dia das Mães! A
elas, dedico a prece Jesus e as Mães, que fiz
em homenagem às que
habitam o Céu e a Terra.
Ó Jesus!
Tu, que és o Refúgio
Seguro dos aflitos,
Escuta a voz das
Mães
Que ao Teu Carinho
elevam
O clamor de suas súplicas.
Aplaca, Senhor, as
suas dores,
Pois cada uma delas,
Ó Divino Amigo,
Reconhece em Teu
Coração
O seu bom destino;
Na Tua Santa Vontade, a força
Que não lhes permite
sucumbir;
E na Tua Sabedoria
contemplam,
As Mães da Terra e
do Céu,
A educação que anseiam para os filhos.
Em Ti, Jesus, elas,

quando sofrem,
Têm a certeza do
alento,
Que, em geral, o
mundo não lhes pode
oferecer,
Porque ainda pouco
tem para lhes dar.
Ouve, Filho Celeste
de Maria Santíssima,
O apelo dos corações
maternos,
Porque Tu, Jesus, és
a Esperança que nunca
morre.
Melhor que isso: a
Convicção que não as
deixa esmorecer.
E que assim, em Ti,
Eternamente seja,
Ó Divino Provedor
de nossas vidas!
Amém!
Amor faz rima perfeita com mãe
Dizem que Mãe não
tem rima. Será?! Então
secou-se-lhes a musa,
ou saiu em férias... Mas
não semelhantemente
à famosa experiência
de Guerra Junqueiro

(1850-1923).
Amor faz rima perfeita com mãe. Mãe é
eterna também.
Por falar no velho
Guerra, contam que o
episódio assim se deu: o
respeitado poeta português foi ao médico. Não
sabia o que lhe cansava
os ossos. O clínico, depois de examiná-lo com
paciência, prescreveu
ao cliente: “– Professor,
o senhor não tem nada
físico que um bom descanso não corrija. Viaje.
Não faça nada, nem escreva, e tudo terminará
bem. Pode confiar”. O
vate prometeu que o
faria. Contudo, o que
acabou ocorrendo foi o
seguinte: quando voltou
do “descanso”, trazia
um dos seus mais belos
feitos para um novo
livro: A musa em férias.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

Transcendente valor
da família

*

Por Paiva Netto
Em nossos pensamentos diários, observemos sempre se
estamos dando o justo
valor à família. Um
país melhor, mais feliz, e, por consequência, uma humanidade
equilibrada dependem
dos núcleos familiares
bem constituídos, devidamente prestigiados
por seus integrantes e
valorizados pela comunidade. A importância

da família transcende
a compreensão mais
comum. Nela, a vida
humana encontra o seu
refúgio. É na família
que devem florescer
os sentimentos mais
ternos e sublimes do
ser humano.
Ensinamento do
Espírito Áulus, mentor citado por André
Luiz (Espírito), em Nos
Domínios da Mediunidade, na psicografia
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de Chico Xavier (19102002): “A família física
pode ser comparada a
uma reunião de serviço
espiritual no espaço e
no tempo, cinzelando
corações para a imortalidade”.
José de Paiva Netto
- Jornalista, radialista
e escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com
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Consórcio PCJ promove visita técnica às obras da
barragem de Duas Pontes, em Amparo

Da Redação
O Consórcio PCJ, em
parceria com o Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado de São
Paulo (DAEE), promoveu
na última terça-feira
(26/04) uma visita técnica às obras da Barragem de Duas Pontes, em
Amparo (SP). Juntamente com a Barragem de
Pedreira, no município
vizinho, o funcionamento do reservatório vai
aumentar significativamente a disponibilidade
hídrica para as cidades
que se beneficiam das bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí.
A Barragem de Duas
Pontes foi projetada com
altura máxima de 35 metros e comprimento total de 800 metros. Dos
880 hectares, 486 hectares serão destinados ao
reservatório. O volume
útil será de 53,4 hm³. A
estrutura do barramento vai contar com vertedouro de 140 metros
e capacidade de até 715
m³/s (TR 10.000 anos),
bacia de dissipação, galeria de adução, tomada
d’água seletiva (nível)
e escada de peixes. Em
391 hectares da Área de
Preservação Permanente
(APP) do reservatório
serão plantadas até 440

mil árvores nativas
No evento com participação de autoridades,
técnicos e responsáveis
pela construção da barragem em Amparo, foi
apresentado o atual cronograma, que tem 35%
das obras concluídas. De
acordo com Francisco
Lahóz, secretário executivo do Consórcio PCJ, a
visita técnica representou
uma oportunidade de
aproximação institucional entre os coordenadores
do empreendimento e os
gestores regionais, viabilizando maior diálogo,
troca de informações e
possibilidade de acompanhamento das obras.
“A barragem é de extrema
importância para a região,
uma vez que vai beneficiar
muitos municípios”, afirmou. “E é cada vez maior
a nossa preocupação com
a preservação dos recursos hídricos”, completou.
Os empreendedores
destacaram que as ações
para desviar o Rio Camanducaia estão programadas para janeiro de 2023,
sem prejuízo ou impacto
ao regime das vazões de
jusante. Segundo técnicos do DAEE, a previsão
para finalizar as obras é
julho de 2023. O enchimento do reservatório
se dará entre três e seis
meses, permitindo regu-

larização de até 5,3m³/s a
serem somados aos atuais
3,4m³/s de vazão média
do Camanducaia, totalizando 8,7m³/s de vazão
garantida.
Consideradas uma das
últimas possibilidades de
reservatórios regionais de
água, internas às bacias
do PCJ, as Barragens de
Duas Pontes e Pedreira
são obras estratégicas
para garantir a ampliação
da disponibilidade hídrica
e desenvolvimento para a
região, além da regularização da vazão dos rios
Jaguari e Camanducaia
em épocas de chuva e de
estiagem. Juntos, os dois
reservatórios deverão
prover vazões regularizadas de 8,7 m³/s e 8,4
m³/s, respectivamente
(com 98% de garantia),
aumentando as vazões
firmes disponíveis nestes
dois rios em cerca de 9
m³/s para jusante.
Os municípios de
Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra,
Paulínia, Cosmópolis, Limeira, Americana e Piracicaba, localizados na calha desses mananciais, são
os principais beneficiados
pelas vazões regularizadas pelos reservatórios de
Pedreira e Duas Pontes.
No entanto, o número de
cidades atendidas pelas
vazões a serem regularizadas poderá ser maior,
mediante execução do
Sistema Adutor Regional
(SAR-PCJ). Durante a
visita técnica em Amparo,
representantes do DAEE
destacaram que está em
processo de licitação pela
autarquia a revisão de
estudo de viabilidade e
execução do Projeto Básico e EIA/RIMA do SARPCJ, com previsão de
conclusão dos objetos até
julho de 2023. Da mesma
forma, há sinalização de
tratativas do DAEE para
viabilizar junto à Secre-

taria da Fazenda a reserva
de recursos financeiros
orçamentários para as
obras do SAR-PCJ.
A Barragem de Duas
Pontes foi projetada com
altura máxima de 35 metros e comprimento total de 800 metros. Dos
880 hectares, 486 hectares serão destinados ao
reservatório. O volume
útil será de 53,4 hm³. A
estrutura do barramento vai contar com vertedouro de 140 metros
e capacidade de até 715
m³/s (TR 10.000 anos),
bacia de dissipação, galeria de adução, tomada
d’água seletiva (nível)
e escada de peixes. Em
391 hectares da Área de
Preservação Permanente
(APP) do reservatório
serão plantadas até 440
mil árvores nativas
No evento com participação de autoridades,
técnicos e responsáveis
pela construção da barragem em Amparo, foi
apresentado o atual cronograma, que tem 35%
das obras concluídas. De
acordo com Francisco
Lahóz, secretário executivo do Consórcio PCJ, a
visita técnica representou
uma oportunidade de
aproximação institucional entre os coordenadores
do empreendimento e os
gestores regionais, viabilizando maior diálogo,
troca de informações e
possibilidade de acompanhamento das obras.
“A barragem é de extrema
importância para a região,
uma vez que vai beneficiar
muitos municípios”, afirmou. “E é cada vez maior
a nossa preocupação com
a preservação dos recursos hídricos”, completou.
Os empreendedores
destacaram que as ações
para desviar o Rio Camanducaia estão programadas para janeiro de 2023,
sem prejuízo ou impacto

ao regime das vazões de
jusante. Segundo técnicos do DAEE, a previsão
para finalizar as obras é
julho de 2023. O enchimento do reservatório
se dará entre três e seis
meses, permitindo regularização de até 5,3m³/s a
serem somados aos atuais
3,4m³/s de vazão média
do Camanducaia, totalizando 8,7m³/s de vazão
garantida.
Consideradas uma das
últimas possibilidades de
reservatórios regionais de
água, internas às bacias
do PCJ, as Barragens de
Duas Pontes e Pedreira
são obras estratégicas
para garantir a ampliação
da disponibilidade hídrica
e desenvolvimento para a
região, além da regularização da vazão dos rios
Jaguari e Camanducaia
em épocas de chuva e de
estiagem. Juntos, os dois
reservatórios deverão
prover vazões regularizadas de 8,7 m³/s e 8,4
m³/s, respectivamente
(com 98% de garantia),
aumentando as vazões
firmes disponíveis nestes
dois rios em cerca de 9
m³/s para jusante.
Os municípios de
Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra,
Paulínia, Cosmópolis, Limeira, Americana e Piracicaba, localizados na calha desses mananciais, são
os principais beneficiados
pelas vazões regularizadas pelos reservatórios de
Pedreira e Duas Pontes.
No entanto, o número de
cidades atendidas pelas
vazões a serem regularizadas poderá ser maior,
mediante execução do
Sistema Adutor Regional
(SAR-PCJ). Durante a
visita técnica em Amparo,
representantes do DAEE
destacaram que está em
processo de licitação pela
autarquia a revisão de
estudo de viabilidade e

execução do Projeto Básico e EIA/RIMA do SARPCJ, com previsão de
conclusão dos objetos até
julho de 2023. Da mesma
forma, há sinalização de
tratativas do DAEE para
viabilizar junto à Secretaria da Fazenda a reserva
de recursos financeiros
orçamentários para as
obras do SAR-PCJ.
Representações
Além do secretário executivo do Consórcio PCJ,
Francisco Carlos Castro
Lahóz, estiveram presentes na visita técnica à
Barragem de Duas Pontes
o vice-presidente para
Proteção aos Mananciais
do Consórcio PCJ e diretor
da DAE-Jundiaí, Martim
Ribeiro, o diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ, Sérgio
Razera, o presidente do
DAEV-Valinhos, Walter Gasi, o presidente
do SEMAE-Piracicaba,
Maurício Oliveira, a presidente do SAEAN-Artur Nogueira, Gabriela
Montoya Fernandes, o
secretário de Obras do
município de Cordeirópolis, Marcelo Coghi, a representante do município
de Amparo, Heloísa Baldasso, o representante
do município de Pedreira,
Marcelo Ancona, os Coordenadores da AEGEA,
Rodrigo Leitão e Alan
Willian Pedra, o diretor
do SAEAN, Éric Padela, o
gerente de Meio Ambiente
da Rhodia Solvay Group,
Alexandre Toledo, os representantes Flávio Forti
Stenico, José Cezar Saad
e Maria Dalila, do Consórcio PCJ, José Antonio
Ferreira, da DAE-Jundiaí, e Felipe Gonzaga,
da Fundação Agência
das Bacias PCJ. Tibério
Júnior, Lígia Oliveira e
Guilherme Marques participaram pelo DAEE/
Consórcio CPC.

Bolsa do Povo Educação - Ação Responsáveis
prorroga prazo de inscrições até 4 de maio
Da Redação

escolas realizando ações
de busca ativa de alunos,
A Secretaria da Edu- bem como prestar apoio
cação do Estado de São geral às atividades, auxilPaulo prorrogou até 4 de iando a unidade escolar.
maio o prazo para novas
Podem participar repinscrições do programa resentantes do núcleo
Bolsa do Povo Educação familiar de estudante que
- Ação Responsáveis. se encontra matriculado
No total, são 2,5 mil es- na rede pública estadual
colas com vagas para de ensino que:
responsáveis por estu1. tenham idade entre
dantes da rede estadual 18 e 59 anos;
que desejam atuar nas
2. residam, preferen-

cialmente, em local próximo à unidade escolar
3. esteja desempregado há, pelo menos, 3
(três) meses.
4. Não esteja com cadastro ativo na Ação Bolsa do Povo, ou seja, que
não esteja atuando em
alguma unidade escolar
ou não esteja como potencial beneficiário
No total, são 4 horas
diárias, totalizando 20

horas semanais de atividades, que podem ser desempenhadas aos finais
de semana. O valor mensal do benefício é de R$
500. O programa, criado
em 2021, tem como objetivo aproximar a família
e a escola, promovendo
um melhor acolhimento dos estudantes, além
de garantir renda para
pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Prazo para regularizar
título de eleitor acaba na
quarta-feira, dia 4
Vai até o dia 4 de maio,
quarta-feira, o prazo para
regularizar e tirar o título de eleitor para votar
nas próximas eleições.
O TSE disponibiliza os
serviços de regularização,
transferência ou emissão
de primeiro título e de
mudança de nome social
no documento no site tse.
jus.br.

As eleições para presidente, governadores,
senadores e deputados
acontecerão em 2 de outubro e para votar é preciso estar com o título
regularizado.
Neste ano, o TSE
lançou a campanha Jovem Eleitor para incentivar jovens de 16 e 17 anos
a votarem pela primeira

vez. O voto é obrigatório
para os cidadãos entre
18 e 70 anos e facultativo para os jovens de 16
e 17, analfabetos e para
maiores de 70.
https://www.
migalhas.com.br/
quentes/365001/prazopara-regularizar-titulo-de-eleitor-acaba-naquarta-feira-dia-4
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A inscrição pode ser
feita pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Em
seguida, os candidatos
passarão pelo processo
de ranqueamento pelos
critérios de prioridade
e de validação da documentação. Os beneficiários farão uma formação
antes do início das atividades na escola.
Serão contempladas
para as novas inscrições

as unidades escolares que
possuem, da primeira
inscrição, menos candidatos do que vagas, bem
como as escolas que possuem poucos candidatos
elegíveis a serem chamados para as atividades.
Nesses casos, as unidades deverão finalizar a
análise dos candidatos da
primeira inscrição para
conseguir convocar os
novos inscritos.
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Águas de Holambra prossegue com conscientização
sobre ligações irregulares
De Holambra
A concessionária
Águas de Holambra está
intensificando a conscientização aos proprietários de imóveis,
comerciais e residenciais, que possam ter redes
de água pluvial ligadas,
indevidamente, à rede

de esgoto.
As verificações técnicas estão sendo realizadas junto aos proprietários, utilizando
procedimento específico,
que permite a identificação visual caso os
imóveis tenham suas
instalações de água de
chuva indevidamente

conectadas às redes coletoras de esgoto.
“A maioria dos moradores está receptiva
quanto às vistorias, pois
entende que ligações
irregulares na rede de
esgoto provocam o mau
funcionamento das redes coletoras podendo
causar transtornos à in-

fraestrutura interna, às
redes públicas, além de
prejudicarem o meio
ambiente”, explica o supervisor de Operações
da Águas de Holambra,
Erick Sandro Moreira
Clementino.
Este tipo de situação
tem sido identificado com
cada vez mais frequên-

cia, em Holambra, assim
as vistorias se estenderão
por toda a cidade, por
prazo indeterminado,
principalmente porque
muitos moradores nem
têm conhecimento que
habitam imóveis com
ligações irregulares.
“Além de prejudicar o
correto funcionamento

da rede de esgoto, a prática irregular e a falta da
caixa de inspeção podem
gerar sérios transtornos.
Então, caso comprovada
a irregularidade, haverá
notificações com prazo
de 60 dias para que os
proprietários efetuem a
regularização”, completa
Erick.

Pavimentação de vias antecede próxima etapa da
construção das 41 casas populares de Eleutério
De Itapira
Na terça-feira, 26, o
Prefeito Toninho Bellini
acompanhou as obras de
pavimentação asfáltica do empreendimento
habitacional Itapira Q,
em Eleutério. O trabalho foi executado pela
empresa Terraplenagem
São Lucas, de Lindóia,
que foi contratada pela
empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda,

que é a responsável pela
1ª fase de construção do
empreendimento que
compreende toda a infraestrutura local com
pavimentação e implantação de água, esgoto e
outros itens.
“Na semana passada
assinamos a ordem de
serviço para início da
2ª etapa de construção
das 41 unidades habitacionais desse empreendimento. Muito em

breve as famílias contempladas finalmente
realizarão o sonho da
casa própria”, celebrou
o prefeito.
As unidades habitacionais terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e
área útil de 47,87 metros
quadrados. Nessa segunda etapa, a empresa
vencedora da licitação
é a Construtora Souza
Araújo Ltda. Conforme

cronograma do edital,
o prazo total da etapa é
de 11 meses, sendo cinco
para execução das obras
e seis para obrigações
contratuais.
O sorteio para a
seleção das famílias,
que foi realizado em
julho de 2020. Do total
de unidades, 21 são para
famílias de Eleutério e
mais 20 unidades para
famílias da sede do município.

Prefeitura abre inscrições para 2º Festival
Gastronômico de Artur Nogueira

De Artur Nogueira
A Prefeitura iniciou,
nesta segunda-feira
(02), as inscrições para o
2º Festival Gastronômico de Artur Nogueira.
O evento, que busca
engajar empresários e
comerciantes de toda
a cidade, acontecerá
de 1º a 31 de julho e é
uma iniciativa do Poder
Executivo, em parceria
com o Sebrae e com a
Associação Comercial
(Acean). As inscrições
se estenderão até o dia
12 de maio.
O prefeito Lucas Sia
comenta que a segunda
edição do festival é fruto

os clientes poderão
consumir os pratos no
próprio estabelecimento. “Uma novidade que
promete agitar ainda
mais o festival”, ressaltou.
A agente de Desenvolvimento Municipal,
Tatiane Gibertoni Sia,
destaca que a finalidade
do festival é divulgar
os estabelecimentos do
setor alimentício de Artur Nogueira, fortalecer
do sucesso da primeira a economia, promover
realização. “Foi uma ex- e valorizar o município.
periência que deu super “Pelo segundo ano secerto e que envolveu de guido, iremos oferefato os comerciantes, cer aos consumidores
empresários e consum- pratos especiais, diferidores locais. Quem par- enciados e uma gama
ticipou tem certeza que variada de opções para
será mais um evento que o consumo”, disse.
aumentará os lucros e
satisfação dos clientes”,
INSCRIÇÕES
enfatizou.
O festival ofereSia lembra que, em cerá uma experiência
2021, os pratos foram gourmet no município
comercializados apenas n o g u e i r e n s e . B a r e s ,
via drive-thru e deliv- restaurantes, padarias,
ery, em virtude das re- lanchonetes, cafeterias
strições impostas pela e sorveterias, entre outpandemia da Covid-19. ros comércios do setor
Neste ano, no entan- de alimentação fora do
to, além das opções de lar podem participar.
delivery e drive-thru, “O objetivo é criar uma

oportunidade de acesso
à gastronomia municipal, movimentando e
aquecendo o comércio
local alimentício”, frisou
a Administração Municipal.
Para se inscrever, o

Prefeitura de Jaguariúna
começa a construção das
UBSs do Vargeão e do Santo
Antônio do Jardim
De Jaguariúna
Jaguariúna vai ganhar
mais duas importantes
obras na área da Saúde. A
Prefeitura de Jaguariúna
deu início nesta quarta-feira, dia 27 de abril, à
construção de mais duas
UBS (unidades básicas
de saúde) no município.
As obras da UBS Vargeão
e da UBS Santo Antônio do Jardim, conforme
convênio assinado com o
Estado de São Paulo, já
começaram e atendem à

uma antiga reivindicação
da população desses bairros.
Com área de 121,37m²
cada uma, as novas unidades básicas vão contribuir muito para a ampliação do atendimento
na saúde de Jaguariúna,
que já conta com 11 UBSs
– XII de Setembro, Miguel Martini, Zambom,
Florianópolis, Guedes,
Fontanella, Nova Jaguariúna, Cruzeiro do Sul,
Roseira de Baixo, Roseira
de Cima e Tanquinho.

As obras serão feitas
pela empresa HJM Construtora, vencedora da
licitação, por meio do
Convênio Estadual nº
903/2019, firmado entre
a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado,
através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, e estarão sob gestão
da Secretaria Municipal
de Saúde e fiscalização da
Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano.
O prazo de entrega das
UBSs é de sete meses.
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interessado pode acessar o link (https://
forms.gle/3yvLaau2fBcK3WBB6) e preencher
uma ficha on-line. Além
disso, será possível ler
o regulamento com os
protocolos de partic-

ipação. Lembrando
que não há valor de inscrição, e a mesma deve
ser feita até o dia 12 de
maio. Interessados podem entrar em contato
pelo telefone 3827-9717
(WhatsApp).
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Jaguariúna inaugura Unidade do Poupatempo nesta terçafeira (3)
De Jaguariúna

nesta terça-feira, dia 3,
às 9h. A unidade funA Prefeitura de Jag- cionará na rua Alfredo
uariúna, em parceria Engler, 326, no Centro.
com o Governo do EsNo local a população
tado de São Paulo, irá poderá solicitar, por
inaugurar o primeiro exemplo, a emissão de
Poupatempo na cidade CNH e RG e transferên-

cia de veículo.
O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis,
destaca que a inauguração do Poupatempo
é uma importante conquista para a cidade. “A
partir de agora a popu-

lação terá mais agilidade
e facilidade podendo ter
acesso aos serviços da
unidade aqui mesmo na
nossa cidade, sem ter que
ir até Campinas como
antes era necessário”,
concluiu o Prefeito.

Jaguariúna ganha Pronto Atendimento Infantil 24h no
Hopsital Municipal
demandas de urgência e
emergência de crianças
e adolescentes até 13
anos, 24 horas por dia
e sete dias por semana.
A unidade vai funcionar no Pronto-Socorro
do Hospital Municipal
Walter Ferrari, que está
sendo reestruturado e
adaptado para receber
o PAI.
Segundo a secretária
de Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a implantação do PAI já estava
De Jaguariúna
imo dia 9 de maio, com o prevista e o objetivo é
Pronto Atendimento In- separar e priorizar o
Jaguariúna passará a fantil (PAI), centro des- atendimento a paciencontar, a partir do próx- tinado exclusivamente a tes infantis, que é uma

das prioridades da atual
gestão municipal. “O
PAI contará com amplo
espaço físico, com três
consultórios exclusivos,
sala de atendimento
de emergência, sala de
medicação, inalação e
observação”, explica a
secretária.
O serviço terá uma
equipe altamente treinada no atendimento pediátrico, com as
habilidades de diagnóstico e de comunicação para identificar as
necessidades, formada
por pediatras habilitados no atendimento de
urgências e emergên-

cias, para atender desde
recém-nascidos até adolescentes (até 13 anos, 11
meses e 29 dias).
“O local está sendo
revitalizado e passará a
atender exclusivamente
crianças, o que vem ao
encontro dos legítimos
anseios das famílias que
buscam um atendimento rápido em ambiente
exclusivo totalmente
separado do atendimento de adultos. Será um
espaço preparado de
acordo com o universo
das crianças, onde o
lado lúdico e humanizado ficará evidente”,
ressalta Maria do Car-

mo. “Essa mudança é
fundamental nesse momento onde estamos
na sazonalidade das
doenças respiratórias
e naturalmente há um
aumento na procura por
serviços de urgência e
emergência”, completa.
O atendimento no
PAI começa no dia 9,
próxima segunda-feira,
às 7h. Nessa mesma
data, a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e
o Centro de Atendimento e Testagem passarão
a atender somente os
pacientes com idade
igual ou superior a 14
anos.

Secretaria de Saúde realiza 1ª Conferência Municipal
de Saúde Mental
De Itapira
A Secretaria Municipal

de Saúde realiza na próxima quinta-feira, 5, a 1ª
Conferência Municipal de

Saúde Mental. O evento Museu de História Natacontece das 14h00 às ural, situado no Parque
17h00 no Auditório do Juca Mulato. Usuários dos
serviços de saúde mental
do município e profissionais de saúde estão
sendo convidados para
participar.
Com o tema geral “A
Política de Saúde Mental
como Direito: Pela defesa
do cuidado em liberdade,
rumo a avanços e garantia
dos serviços da atenção
psicossocial no SUS”, a
etapa municipal antecede
a Conferência Macrorregional que será realizada
no dia 23 de maio e também a III Conferência
Estadual de Saúde Mental,
que ocorrerá entre os dias
23 e 25 de junho. “Essa é
nossa primeira conferên-

cia de Saúde Mental e é um
momento muito importante para reunir técnicos,
gestores, prestadores de
serviço e a população para
refletir, discutir e aprovar
propostas que nortearão
as ações de Saúde Mental
no nosso município, na
nossa Regional de Saúde e
no Estado”, disse a Coordenadora da Rede Básica
de Saúde, Deise Cega Fernandes.
A programação da etapa municipal conta com
palestras do psicólogo
MS. José Antônio Zago,
coordenador do CAPSad,
com o tema “Cuidado em
Liberdade” e do presidente
do Conselho Municipal de
Saúde, Cristiano Florence,
que falará sobre a im-

portância desse momento
para a Saúde Municipal.
Depois, haverá discussão
de propostas baseadas
nos eixos temáticos: I –
Cuidado em liberdade
como garantia de Direito
a cidadania; II – Gestão,
financiamento, formação
e participação social na
garantia de serviços de
saúde mental; III – Política de saúde mental e os
princípios do SUS: Universalidade, Integralidade
e Equidade; IV – Impactos
na saúde mental da população e os desafios para
o cuidado psicossocial
durante e pós-pandemia.
Ao término, serão eleitos
os delegados que participarão da Conferência
Macrorregional.

Manifestantes se reúnem na
Prefeitura de Cosmópolis em
ato de protesto

De Cosmópolis
Manifestantes protestaram frente ao Paço Municipal de Cosmópolis na
tarde desta sexta-feira
(29). O ato teve início por
volta das 15 horas e contou
com a presença de aproximadamente 50 pessoas.
Na ocasião faixas e
caixa de som foram usados por munícipes que
reivindicavam explicações
sobre os altos valores na
conta de água. Empregos
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no CRTC, investimento no chafariz, falta de
remédios na farmácia municipal, transporte público
e problemas sanitários na
rodoviária local também
foram pauta.
De acordo com Ítala
Ferreira, essa é só a primeira manifestação “A
primeira de várias. […]
Nosso objetivo é conversar
com o Chefe do Executivo
[Prefeito Junior Felisbino] e encontrar solução
para os pedidos que temos

sobre transporte, saúde,
emprego, água e pedágio.
Queremos também pronunciamento sobre as verbas, taxa de tratamento de
esgoto sem ter esse serviço
na cidade e sobre obras
inacabadas” finalizou.
Por volta das 16h Junior
Felisbino recebeu em seu
gabinete representantes
do movimento para entender as demandas. Até o
fechamento desta matéria
nenhum dos lados havia se
posicionado oficialmente.
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Guaçuano e mogimiriana são os grandes campeões na
volta da Corrida de Tiradentes

De Mogi Mirim

tura Municipal através
da Secretaria de Esporte.
No dia 21 de abril foi
Mais de 250 pessoas
retomada a Corrida de participaram da corrida
Tiradentes. A tradicional e da caminhada, que
prova de rua estava aus- percorreu ruas do bairro
ente do calendário há 24 da Santa Cruz, na Zona
anos e voltou à agenda Oeste. Na geral masculiesportiva mogimiriana na, a vitória foi de Fábio
por iniciativa da Prefei- Donizete de Souza, de

Mogi Guaçu, com o tempo de 8 minutos e 41 segundos. Com 8 minutos
e 43 segundos, o segundo
lugar ficou com Ederson
Marcelo de Freitas, de
Mogi Mirim. Já a terceira
posição foi de Wanderley
Ferreira Júnior, de Engenheiro Coelho, com 9

minutos cravados.
No feminino, Jesiane
da Silva Bezerra, de Mogi
Mirim, foi a campeã, com
o tempo de 10 minutos e
42 segundos. Também de
Mogi Mirim, Rosangela
da Silva Marim foi a segunda colocada, com 10
minutos e 52 segundos.

E a terceira posição foi
de Ana Caroline Gualtieri Bueno Boccagini,
de Mogi Guaçu, com o
tempo de 11 minutos e 15
segundos.
Além dos troféus para
os três primeiros colocados gerais em cada
categoria, houve ainda
medalhas para os três
melhores classificados de
cada faixa etária: até 20
anos, de 21 a 30 anos, de
31 a 40 anos, de 41 a 50
anos, de 51 a 60 anos, de
61 a 70 anos e acima de
70 anos.
“Foi muito emocionante ver este sonho ser
colocado em prática. A
Corrida de Tiradentes
voltará a ser habitual
e, no ano que vem, vamos modernizá-la, indo
além do percurso antigo
e colocando distâncias

maiores, que são mais
habituais nas provas de
hoje em dia”, frisou Wilians Mendes, Secretário
de Esporte. Além de Wilians, também marcaram
presença o Secretário de
Governo, Massao Hito,
o secretário de Cultura,
Luiz Dalbo, o vereador
Márcio Ribeiro e representantes de outras
pastas envolvidas.
A 15ª edição da Corrida de Tiradentes foi
uma realização da Prefeitura Municipal de
Mogi Mirim por meio da
Secretaria de Esporte,
com o apoio das secretarias de Mobilidade
Urbana, Saúde, Cultura,
Segurança Pública e de
Serviços; da Calhas Gasparini, Hotel Zorzetto,
Massas da Cecília e Sincomercio.

Fatec Mogi Mirim prorroga inscrições para simpósio
De Mogi Mirim
A Faculdade de
Tecnologia do Estado
(Fatec) Mogi Mirim prorrogou as inscrições para
o 3º Simpósio Regional:
Produção Científica e
Tecnológica. Estudantes
e professores das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs), Fatecs e demais
instituições de Ensino

Técnico, Médio, de tempo integral e Superior
têm até dia 8 de maio
para submeter seus trabalhos exclusivamente
pela internet.
Com o objetivo de
transferir conhecimentos e tecnologias entre
as instituições, além
de estimular a apresentação de produção
de trabalhos teóricos

e práticos como síntese de seu aprendizado no decorrer de seus
estudos, a mostra de
projetos será realizada
presencialmente na sede
da Fatec, em 6 de junho,
dia do aniversário de 15
anos da unidade.
A novidade desta
edição do Simpósio é a
possibilidade de os melhores trabalhos serem

publicados em revistas científicas e participarem de agências
de desenvolvimento e
hubs de inovação. “Será
uma grande oportunidade de investimento
no futuro acadêmico e
profissional dos estudantes”, afirma o diretor
da Fatec Mogi Mirim,
André Giraldi.

Sobre o Centro Paula
Souza – Autarquia do
Governo do Estado de
São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
o Centro Paula Souza (CPS) administra as
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas
Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes
descentralizadas – uni-

dades que funcionam
com um ou mais cursos,
sob a supervisão de uma
Etec –, em cerca de 360
municípios paulistas.
As Etecs atendem mais
de 226 mil estudantes
nos Ensinos Técnico,
Integrado e Médio. Nas
Fatecs, o número de matriculados nos cursos de
graduação tecnológica
supera 96 mil alunos.

Mogi Mirim conquista sete medalhas na fase regional
do JOMI
De Mogi Mirim
Terminou no domingo
(24) mais uma edição dos
Jogos da Melhor Idade
(JOMI). O antigo JORI
(Jogos Regionais do Idoso) foi disputado, pelas
cidades da 4ª Região
Esportiva de São Paulo,
em Casa Branca.
A Prefeitura de Mogi
Mirim, por meio da Secretaria de Esporte, contou com 32 atletas na
delegação, que também
reuniu um staff de 13
pessoas entre professores, coordenação, administrativo, motoristas,
fotografa, auxiliar de en-

fermagem. Ao final, entre
45 participantes, Mogi foi
a 12ª colocada no Quadro
Geral de Medalhas.
Foram sete no total,
sendo duas de ouro, duas
de prata e três de bronze.
As medalhas douradas
vieram no tênis, com
Maria de Jesus Aranha e
Silva Camargo no feminino e Luiz Alves Fraisoli, o
Jacó, o masculino. Na natação, prata para Myrian
Heyden na categoria B.
Já no xadrez, Odinovaldo Sebastião Aparecido
Bueno garantiu a outra
prata mogimiriana.
Da natação ainda vieram outras duas medal-

has, com Myrian Heyden,
mais uma vez, na categoria B e Ana de Melo
Zuliani, terceira colocada
em prova da categoria
D. Maria Santana, no
atletismo categoria G,
fechou a lista de medalhistas de Mogi Mirim no
JOMI 2022.
Com os ouros conquistados em Casa Branca, os
tenistas Maria de Jesus
Aranha e Silva Camargo
e Luiz Alves Fraisoli garantiram vaga automática na Fase Estadual do
JOMI, espécie de Jogos
Abertos da Melhor Idade,
agendada para ocorrer de
8 a 13 de julho, em Presi-

dente Prudente.
Mogi Mirim esteve
envolvida em disputas na
versão regional do JOMI
de 20 a 23 de abril. Além
das medalhas, podemos
destacar o primeiro lugar
geral do tênis masculino
na categoria A e do tênis
feminino na categoria B.
A cidade ainda foi a
segunda melhor colocada
no xadrez, ficou com o
quarto lugar na natação
feminina, foi a sexta na
dança de salão na categoria A e ficou com o oitavo
lugar na categoria B do
tênis de mesa masculino. incluindo, além das já o dominó (masculino e
No total, foram 10 mo- citadas, a bocha, o buraco feminino), a malha e o
dalidades disputadas, (masculino e feminino), voleibol adaptado.

Servidores realizam reparo de adutora em travessia aérea
De Mogi Mirim

reparo de emergência na
terceira adutora de água
Na manhã de quar- bruta, que transporta a
ta-feira (27), servidores água captada do Rio Mogi
do SAAE realizaram um Guaçu até a ETA (Estação

de Tratamento de Água),
no Loteamento Residencial
do Bosque.
A tubulação de 500mm
apresentou um vazamen-

to no trecho de travessia
aérea, onde estava o registro de descarga da rede.
Os servidores colocaram
um torniquete para cessar

o vazamento até que seja
possível colocar novamente
o registro no lugar.
Enquanto o trabalho
estava sendo executado, as

outras duas adutoras, de
400mm cada, estavam em
funcionamento, não ocasionando prejuízos ao abastecimento do município.

Avançam as melhorias na rede de abastecimento das
chácaras Sol Nascente
De Mogi Mirim
O trabalho de substituição de parte da rede de
abastecimento do bairro
Chácaras Sol Nascente continua avançando.
Nesta semana, os servi-

dores do Saae (Serviço
Autônomo de Água e
Esgotos) executaram o
trecho mais crítico do
trabalho, na curva para
a Rua Tenente Luiz Luciano da Fonseca.
A obra segue neste

sentido até a Rua Zelinda Pissinatti Rossi, onde
fica localizado o reservatório de água tratada da região. Até agora,
mais de 260 metros de
rede já foi substituída, o
equivalente a quase 50%

da obra. Para continuidade do trabalho, a Rua
Tenente Luiz Luciano
da Fonseca segue parcialmente interditada,
enquanto o maquinário
opera na pista.
O trabalho teve início
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no começo de abril, próximo ao portal de entrada
do bairro. A substituição
da rede atual, que passa
de 200mm para 250mm,
está sendo realizada por
etapas para não afetar o
abastecimento da região e

minimizar os transtornos
durante o processo. Com
a troca da rede, a região
terá melhorias na distribuição de água, além
de sanar os problemas de
vazamento recorrentes
naquele trecho.
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Recape na estrada municipal Vicente Ortiz de Camargo
começa em maio
De Mogi Guaçu

cumpre em seu mandato
um compromisso assumO Governo do Estado ido aqui, em Mogi Guaçu,
de São Paulo já emitiu or- ao lado do deputado esdem de serviço para o in- tadual Barros Munhoz,
ício do recape da estrada no final do ano passado.
municipal Vicente Ortiz Importante conquista”,
de Camargo. A obra está comentou o prefeito Roprevista para começar drigo Falsetti.
na primeira quinzena de
Os serviços serão feitos
maio.
num trecho de 4 quilômet“A ordem de serviço foi ros da via, que começa no
dada pelo governador Ro- final da Rua Paula Paulo
drigo Garcia, grande par- Bueno e vai até o acesso
ceiro da nossa região, que à SPI 147/342, a antiga

vicinal Mogi Guaçu a Itapira. “Recursos que vão
mudar para melhor quatro quilômetros de uma
via com grande fluxo de
veículos sentido ao bairro
da Roseira e fortemente
castigada pelo tempo e
pela falta de manutenção
ao longo dos anos”, salientou o chefe do Executivo.
A melhoria será feita
com recurso de aproximadamente R$ 4 mil-

hões conquistados junto
ao Governo do Estado,
através do DER (Departamento de Estradas de
Rodagens). A licitação
foi aberta no início de fevereiro. Rodrigo Falsetti
pontuou que outros R$
30 milhões serão investidos em recape, incluindo
outro trecho da Vicente
Ortiz de Camargo, desta
vez, mais oito quilômetros de acesso à Roseira,
além da Estrada do Caju.

Defesa Civil inicia operação estiagem e corta fogo no
domingo, 1º de maio
De Mogi Guaçu
A Defesa Civil de Mogi
Guaçu realizará no período entre 1º maio e 30 de
setembro a Operação Estiagem juntamente com a
Operação Corta Fogo do
Governo do Estado de São
Paulo para a prevenção de
incêndios e outras ocorrências relacionadas a
baixa umidade do ar.
Na terça feira, 26 de
abril, a equipe do órgão
esteve no Palácio dos
Bandeirantes, em São
Paulo, para participar de
treinamento organizado pela Organização das
Nações Unidas (ONU)

com temática voltada para
prevenção de desastres
e avaliação de risco nos
municípios. “A coordenadoria de Defesa Civil
de Mogi Guaçu está em
fase de reestruturação e,
por isso, estamos participando de treinamento
e convênios visando à
prevenção de incêndios”,
contou o tenente da PM
e presidente da Coordenadoria Municipal da
Defesa Civil (Comdec),
Gildézio Cezário.
No período de estiagem são consideradas
de risco as áreas verdes
do município e terrenos
urbanos com vegetação,

que tem prioridade de observação, monitoramento
e enfrentamento de eventuais adversidades. “O
objetivo da Operação Estiagem é prevenir ao máximo desastres naturais
ou acidentes provocados
pelas pessoas, minimizar
danos, socorrer e assistir
populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas
deterioradas”, comentou.
Para que as ações obtenham sucesso, a Defesa
Civil conta com o apoio
das Secretarias Municipais e do Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto (SAMAE), com a
logística de pessoal, eq-

uipamentos e com água
de reuso não potável para
o combate aos focos de
incêndio.
Dicas para enfrentar a
estiagem
*Hidrate-se
*Use soro fisiológico
nos olhos e narinas
*Alimente-se bem, priorizando frutas e verduras
que contenham vitamina
C
*Evite objetos que acumulem poeira, como tapetes, cortinas e pelúcias
*Evite fazer exercícios
físicos quando o ar estiver
muito seco
*Economize água e en-

ergia elétrica
*Não faça queimada
para limpeza de terreno
ou destruição de lixo e
fazer sempre o descarte
no lugar indicado pela
Prefeitura de Mogi Guaçu

*Não jogar cigarros ou
fósforos acesos às margens de ruas e rodovias
*Não soltar balões, pois
esta prática pode provocar
acidentes aéreos e incêndio é crime ambiental

Secretarias Municipais e autarquias se unem para ações
de combate à Dengue

De Mogi Guaçu
O aumento dos casos
de dengue tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde. Ações
já estão sendo colocadas
em prática a fim de combater o avanço da doença
e evitar o crescimento desordenado dos números.
O município soma, até o
momento, 746 exames
positivos para dengue e

mais de duas mil notificações. A região do Ypê é
a que mais registra casos
e já passou por serviços de
nebulização.
Na manhã da última
quinta-feira, dia 28 de
abril, uma reunião foi promovida pela Saúde no Teatro Tupec, do Centro Cultural, com representantes
de todas as Secretarias
Municipais e autarquias.
O prefeito Rodrigo Fal-

setti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel
participaram e pediram
o empenho de todos.
Durante o encontro, um
planejamento estratégico
começou a ser formado
a fim de que ações de
combate à dengue sejam
colocas em prática.
Uma das ideias é promover o Dia D para a
recolha de lixo e entulho
na cidade. A data está
sendo definida, mas, inicialmente, a ação será
realizada no dia 14 de
maio com a participação
de servidores, voluntários
e de atiradores do Tiro de
Guerra.
“São ações simples que
podem evitar a proliferação do mosquito. Precisamos de uma estratégia
e de uma somatória de
esforços para enfrentarmos mais essa fase difícil

após vencermos a batalha
que foi a pandemia da
Covid-19”, comentou o
prefeito, que pediu a união
de todos para que as ações
sejam colocadas em prática o quanto antes. “Uma
ação forte e efetiva para
mostrarmos para a população que a dengue é uma
doença séria”, ressaltou.
O secretário de Saúde,
Gildo Martinho de Araújo,
pontuou que o aumento
dos casos de dengue já
foi assunto discutido no
Departamento Regional
de Saúde (DRS) de São
João da Boa Vista e que os
municípios estão empenhados em promover ações
para combater à doença.
“Nós temos um cenário
preocupante por causa
do aumento dos casos
positivos. A pandemia da
Covid-19 fez com que esse
assunto deixasse de ser

discutido, mas a doença
continuou e temos um
novo desafio pela frente”,
comentou.
A Secretaria Municipal
de Saúde tem reforçado o
trabalho rotineiro, como
a visita de orientação às
residências, bloqueios
de casos suspeitos e confirmados, eliminação de
criadouros e aplicação de
inseticida. Agora, com a
ajuda das demais pastas,
outras ações serão desenvolvidas, como o Dia D
para a limpeza das áreas
que servem como bolsões
de lixo e de outros locais
que estão acumulando
entulho.
Outras ações foram
definidas, como a vistoria dos prédios públicos
e dos imóveis fechados,
apresentação de teatro e
contação de história nas
escolas municipais e nas

unidades do Centro de
Referência de Assistência
Social (CRASs), além da
intensificação das informações sobre a doença
em todos os setores da
Prefeitura e autarquias.
A Secretaria de Comunicação produziu material
informativo e uma campanha publicitária será
feita.
“O ideal é não termos
o local para o mosquito
Aedes Aegypti nascer. As
visitas dos agentes têm
esse objetivo, além do
trabalho de orientação
com os moradores, que
são os responsáveis pela
limpeza de suas casas.
É importante que quem
tiver qualquer sintoma
procure uma unidade de
saúde”, destacou a bióloga
da Secretaria Municipal
de Saúde, Cristiana Monteiro Ferraz.

Mogi Guaçu sediará Jogos Paralímpicos Regional
De Mogi Guaçu
Pela primeira vez,
Mogi Guaçu sediará uma
edição dos Jogos Paralímpicos Regional. A competição será no dia 19 de
maio, uma quinta-feira, no ginásio municipal
Carlos Nelson Bueno,
o Furno, no Parque Cidade Nova. Ao todo, seis
modalidades compõem
o programa esportivo:
atletismo, bocha, futsal,
queimada adaptada, tênis
de mesa e vôlei sentado. O
evento é uma realização
da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer (SEL).
Até o momento, 99
paratletas representando
oitos equipes já confir-

maram participação nos
Jogos Paralímpicos Regional: Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi Guaçu,
Apae de Itapira, Apae
de Engenheiro Coelho,
Apae de Espírito Santo do
Pinhal, Apae de Atibaia,
Apae de Pedreira, Escola
de Educação Especial
Girassóis de Pedreira e
Associação Novo Rumo
de Atibaia. No entanto, as inscrições oficiais
acontecerão nos dias 6
e 7 de maio por meio do
link https://forms.gle/
a97yGkmbv1dZKraJ7.
O assessor e coordenador de Esportes
Paralímpicos, Maycon
Cléber Tomé, contou que

o objetivo da competição
é fomentar o paradesporto para crianças, adolescentes e adultos propiciando a inclusão social
por meio do esporte.
“Esta competição permitirá que os paratletas
vivenciem a experiência
da inclusão nos esportes
paralímpicos”, comentou.

pação de equipes e jogadores por modalidade
esportiva, conforme disponibilidade e capacidade
de atendimento esportivo
e estrutural”, explicou.
Maycon Tomé destacou que é de responsabilidade das equipes
participantes o atestado
de saúde física de cada
paratleta, isentando a
Competição
Secretaria de Esporte e
Os materiais de jogos Lazer de Mogi Guaçu de
serão disponibilizados qualquer ação ou medida
pela Secretaria Munic- decorrentes da falta de
ipal de Esporte e Lazer atestado de saúde ou ine todos os participantes aptidão física. “Assuntos
receberão medalhas de não tratados no regulaparticipação e as equipes mento ou dúvidas refertroféus. “A comissão or- entes ao evento deverão
ganizadora poderá limitar ser encaminhadas e acora quantidade de partici- dadas com a comissão
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organizadora”, falou.
Mais informações na
sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada
na Rua Cristóvão Co-

lombo, 800, Vila Paraiso, pelo telefone (19)
3811-8790 ou pelo e-mail
sel-contato@mogiguacu.
sp.gov.br.
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Secretaria de Cultura divulga
agenda de shows da Festa de
Maio
com apresentações todos os dias, no período
de 4 a 15 de maio. As
apresentações irão ocorrer no palco instalado na
do da Festa de Maio, Praça Mogi Mirim, em
De Itapira
devido à pandemia, a frente a escola ESO.
Após dois anos sem Secretaria de Cultura e
Serão apresentações
poder realizar a parte Turismo preparou para em diversos estilos, tancultural durante o perío- este ano uma agenda to musical com apresen-

tação de bandas, corais,
cantores e corais, como
na dança com grupos de
vários segmentos.
“Teremos músicas
e dança para todos os
gostos, desde o rock
até MPB, passando por
vários segmentos”, frisa
o secretário de Cultura

e Turismo, o maestro
César Ricardo Lupinacci. “Acredito que dentro
do prazo que tivemos e
os artistas que se propuseram a se apresentar, vamos ter muita
coisa boa”.
Na abertura está prevista a apresentação

das bandas Funk’Roll e
Rockers Itapira, a partir
das 19h. Durante os dias
de semana serão duas
apresentações, sempre
começando às 19h, aos
sábados e domingos as
atrações começam às
17h com três apresentações.

Bloco da Vaca volta a reunir milhares de pessoas
em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
Fechando com chave
de ouro as festividades do
aniversário de 73 anos de
Artur Nogueira, na tarde
e começo da noite deste
domingo, dia 1° de maio,
o tradicional Bloco da
Vaca voltou a reunir milhares de pessoas, entre
moradores e turistas, que
lotaram a avenida Dr.
Fernando Arens durante
a apresentação. Após dois
anos sem se apresentar,
devido a pandemia De
Covid-19, o bloco voltou
com sua famosa “vaca” e
sua bateria para encantar
e matar a saudade dos
moradores e turistas de
várias cidades da região.
A apresentação anun-

ciada para começar as
16h teve um percurso
entre a antiga biblioteca
e o palco montado entre
a Praça da Fonte e Praça
do Coreto, onde o público
dançou e cantou ao som
da bateria e se divertiu
com as brincadeiras com
a vaca.
O secretário de Cultura Renato Carlini, que
toca na bateria, juntamente com outros componentes, fez uma homenagem ao Lelo Towsend, o
mais antigo organizador
do bloco, e por isso considerado o pai da vaca.
Logo depois da apresentação do Bloco da
Vaca, a Hector Band fez
a animação do público
tocando marchinhas e

sambas dos antigos carnavais. O evento contou
com um esquema de segurança montado pela
GCM, PM, além de agentes de trânsito, Fiscais de
Posturas, Defesa Civil e
uma completa praça de
alimentação.
A Prefeitura deixou
claro que a apresentação
não se tratava de um carnaval fora de época, mas
de uma contrapartida de
alguns dos artistas que
integram o bloco e a Hector Band que são beneficiados pela Lei Aldir
Blanc – sancionada pelo
Governo Federal e que
ampara o setor artístico
e cultural com recursos
e repasses de valores da
União.

Cia. de Dança de
Jaguariúna abre inscrições
para nova audição

De Artur Nogueira
Fechando com chave
de ouro as festividades do
aniversário de 73 anos de
Artur Nogueira, na tarde
e começo da noite deste
domingo, dia 1° de maio,
o tradicional Bloco da
Vaca voltou a reunir milhares de pessoas, entre
moradores e turistas, que
lotaram a avenida Dr.
Fernando Arens durante
a apresentação. Após dois
anos sem se apresentar,
devido a pandemia De
Covid-19, o bloco voltou
com sua famosa “vaca” e
sua bateria para encantar
e matar a saudade dos
moradores e turistas de
várias cidades da região.
A apresentação anun-

ciada para começar as
16h teve um percurso
entre a antiga biblioteca
e o palco montado entre
a Praça da Fonte e Praça
do Coreto, onde o público
dançou e cantou ao som
da bateria e se divertiu
com as brincadeiras com
a vaca.
O secretário de Cultura Renato Carlini, que
toca na bateria, juntamente com outros componentes, fez uma homenagem ao Lelo Towsend, o
mais antigo organizador
do bloco, e por isso considerado o pai da vaca.
Logo depois da apresentação do Bloco da
Vaca, a Hector Band fez
a animação do público
tocando marchinhas e

sambas dos antigos carnavais. O evento contou
com um esquema de segurança montado pela
GCM, PM, além de agentes de trânsito, Fiscais de
Posturas, Defesa Civil e
uma completa praça de
alimentação.
A Prefeitura deixou
claro que a apresentação
não se tratava de um carnaval fora de época, mas
de uma contrapartida de
alguns dos artistas que
integram o bloco e a Hector Band que são beneficiados pela Lei Aldir
Blanc – sancionada pelo
Governo Federal e que
ampara o setor artístico
e cultural com recursos
e repasses de valores da
União.
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