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Circuito das Águas Paulista inaugura nova sede em
Monte Alegre do Sul
Em solenidade presidida
pelo prefeito de Monte Alegre do Sul e presidente do
CICAP - Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas
Paulista, Edson Rodrigo da
Cunha, foi inaugurada na
manhã da quarta-feira, 27
de abril, com a presença de
prefeitos e representantes das
nove cidades que compõem
o consórcio, a nova sede institucional. O novo endereço
da sede do CICAP fica em
um imóvel situado na Rua
Viriato Valente, nº 513, no
centro de Monte Alegre do
Sul, em frente à Escola Estadual Clodoveu Barbosa. A
nova sede é um amplo espaço
para realização de encontros
e desenvolvimento de ações
do consórcio.
Página 5.

População pede novo hospital metropolitano
na região de Campinas durante audiência para
o Orçamento estadual de 2023, em Sumaré
A criação de um hospital
para o atendimento de todos
os municípios da Região
Metropolitana de Campinas
foi o principal pedido apresentado durante a audiência pública do Orçamento
estadual para 2023 realiza
pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
nesta segunda-feira (2), em

Sumaré.
Foi a primeira vez que a
cidade sediou uma audiência
do Orçamento da Alesp que,
nesta noite, foi presidida
pelo deputado Dirceu Dalben (Cidadania), e contou
com a presença do presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento,
deputado Gilmaci Santos

(Republicanos), e do deputado Enio Tatto (PT).
Reitor da Unicamp, Antônio José Meirelles abriu o
evento falando sobre a integração entre as instituições
estaduais e o poder público
do Estado. “Essa colaboração é muito importante
para nossa universidade hoje
em dia.
Página 3.

Servidores
públicos de
Pedreira estiveram
conhecendo o
sistema do 1º
Cemitério Vertical
da RMC em Artur
Nogueira

Bonde da Mogiana realiza
passeios pelos pontos
turísticos de Mogi Guaçu

Nesta segunda-feira, 2 de
maio, o Bonde da Mogiana
iniciou passeios pelos pontos
turísticos de Mogi Guaçu. O
serviço é ofertado por terceiros, porém com organização
de roteiro pela Secretaria
Municipal de Turismo. A novidade é uma parceria entre

a Secretaria Municipal de
Turismo e a Agência Curto
Circuito das Águas Paulista/
Mogiana. O passeio custa R$
30 (adultos) e R$ 15 (crianças). O roteiro conta com guia
para contar aos passageiros
um pouco da história de cada
ponto visitado.
Página 1B.

A Prefeitura de Artur Nogueira implantou um novo
Cemitério Vertical Público
biosseguro, a construção inédita na Região Metropolitana
de Campinas (RMC) e especialistas entendem o conceito
como moderno, sustentável e
com menor impacto ao meio
ambiente.
Ao todo, a estrutura possui
quatro andares onde são distribuídos 104 corpáreos e 400
ossuários. Na parte traseira
da construção se encontra o
reator químico.
Página 4.
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Alunos
das escolas
municipais
participam de
atividades sobre
preservação
ambiental no
sítio Duas
Cachoeiras
A Secretaria de Educação
está realizando o Projeto Trilhas Culturais com os alunos
do 5º ano das escolas municipais. O projeto propõe, através
da arte, a sensibilização e conscientização de crianças sobre
a importância da preservação
ambiental.
Página 2.

Lei municipal
que reduziu tarifa
do transporte
coletivo vira
modelo para
Mogi Mirim
A Lei Municipal criada
pela Administração Toninho
Bellini que reduziu a tarifa
do circular em Itapira para
R$ 2,50 e tornou isenta aos
feriados (Lei Complementar
n° 6.129 de 28 de março de
2022) virou modelo para a
cidade de Mogi Mirim.
Página 6.
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Gestores da
Águas de
Holambra visitam
obra da Barragem
de Duas Pontes
O gerente e o coordenador
de Engenharia e Operações da
Águas de Holambra, Rodrigo
Leitão e Alan Pedra, respectivamente, visitaram as obras da
Barragem de Duas Pontes, em
Amparo, na semana passada.
A visita técnica foi proposta
pelo Consórcio PCJ, em parceria com o Departamento de
Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo (DAEE).
Página 2.
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País livre se constrói
com eleitoras e eleitores
*Por Marco Antonio Riechelmann
No último mês de
março, o Brasil ganhou
mais de 445 mil jovens
eleitores, na faixa de 15
a 18 anos. Considerando apenas aqueles com
17 anos, observa-se que
mais de 158 mil novos
títulos foram emitidos.
O dado representa um
crescimento de 27% em
comparação a fevereiro, quando cerca de 350
mil pessoas se alistaram.
Esses números impressionantes se devem, em
grande parte, à bem-sucedida campanha pelo
alistamento
realizada
pela Justiça Eleitoral,
que contou com o apoio
de diversas organizações
da sociedade civil, partidos políticos e personalidades.
O envolvimento de
artistas,
influencers,
atletas e entidades foi
fundamental para que a
campanha tivesse infiltração na sociedade e se
popularizasse nas redes
sociais. O “tuitaço” de
chamamento à juventude para participar do
processo democrático
brasileiro, por exemplo,
chegou a atingir mais de
88 milhões de pessoas.
Os serviços de autoatendimento disponibilizados nas plataformas
do Tribunal Superior
Eleitoral possibilitaram
a emissão do título eleitoral com apenas alguns
cliques, de forma rápida,
fácil e prática.
Com o êxito da campanha, a Justiça Eleitoral reafirma seu compromisso histórico com
o aumento do corpo eleitoral da Nação. Não se
pode esquecer que a luta
pela representação política no Brasil faz parte
da construção de nossa democracia. Embora
as eleições se deem em
nosso país desde o século XVI, em decorrên-

cia das Ordenações do
Reino, enormes parcelas
da população, como os
mais pobres, os negros
e as mulheres, foram
excluídas desse processo pelo voto censitário.
Eram somente os “homens bons” que definiam o futuro do país, e
ainda o fariam por muito tempo...
A Lei Saraiva, de 1881,
embora tenha extinguido o censo pecuniário,
inviabilizou o voto do
analfabeto. Em um contexto de baixíssima instrução pública, o percentual de votantes frente à
população brasileira não
passou dos dois dígitos
durante toda a Primeira
República. Tal cenário
somente começou a se
modificar com a criação
da Justiça Eleitoral, em
1932 e, consequentemente, com a conquista
do voto feminino. Contudo, é apenas no período democrático de 19451964 que as bases dessa
política de exclusão passam a ser erodidas e as
primeiras eleições realmente competitivas têm
lugar no Brasil.
Mesmo durante os
anos de chumbo da ditadura militar – que
permitia apenas as eleições para o Legislativo
e alguns pleitos locais
–, a taxa de alistamento
cresceu. Muito embora
feito de maneira distorcida e autoritária, tentava-se imbuir a população de um sentimento
cívico, de que era necessária uma cidadania ativa para resolver os problemas nacionais. Esse
sentimento somente se
torna realidade quando
as amarras da ditadura
são rompidas e o povo
brasileiro passa novamente a escolher seus
caminhos. Finalmente,
a Constituição de 1988

sacramentou o sufrágio
universal, tornando facultativo o voto do analfabeto, que já vigorava
desde 1986.
Do movimento abolicionista às mobilizações
pelo Código Eleitoral de
1932, da resistência à ditadura militar às passeatas pelas “Diretas Já”, a
juventude sempre esteve presente na luta pela
democracia no Brasil.
E, assim como em todos
os momentos históricos preponderantes na
construção de nosso sistema eleitoral, a Justiça
Eleitoral buscou estar
em harmonia com seu
tempo. Nosso sistema
eletrônico de votação –
inaugurado em 1996 e
responsável, em grande parte, pelo fim das
fraudes eleitorais – é um
modelo admirado internacionalmente, cujo
aprimoramento é constante.
A liberdade de um
povo não é mensurada pela quantidade de
armas nas mãos da população civil, mas, sim,
por sua capacidade de
decidir livremente seus
próprios rumos. Eleições representativas e
livres de abusos sempre
foram, e ainda são, um
desafio para brasileiros
e brasileiras. Mas, com
o empenho da sociedade e com uma Justiça
Eleitoral sempre à altura
de sua tarefa histórica,
a democracia brasileira
vencerá qualquer turbulência. Portanto, se você
tem entre 15 e 17 anos,
não deixe de exercer o
seu direito de escolher
os caminhos de nosso
país. Tire o título de eleitor até 4 de maio, ainda
há tempo!

*Por José Renato Nalini
mais sensível e menos
preconceituosa.
Pelo
menos é o que parece,
quando se vê que um jovem, Eduardo Petrelli,
observou que mais de
20% da produção de
frutas e hortaliças ia diretamente para o lixo,
dado confirmado pelo
Programa das Nações
Unidas para o Meio
Ambiente. Isso por um
descarte que só leva em
conta o padrão estético
do mercado.
Ele já tinha experiência, porque fundara
a app James Delivery,
de entregas, adquirido
pelo Pão de Açúcar em
2018. Junto com outros
empreendedores
de
startups “unicórnios”,
aquelas que já superaram um bilhão de dólares, fundou a Diferente.
O que essa startup faz?
Funciona com um site
de assinatura de uma
cesta com hortaliças e
frutas orgânicas, das
quais ao menos metade
composta por produtos
que seriam descartados
apenas por falta de be-

leza. O aproveitamento
deles garante aquisição
de alimentos mais saudáveis e quase pela metade do preço.
A caixa em que os
produtos são acondicionados já é uma propaganda: “não julgue
pela casca”. É uma boa
novidade. Pode ser replicada em pequena
escala, por produtores
locais. Para incentivar
a agricultura familiar e
o consumo saudável de
alimentos que dispensem o veneno químico.
Os jovens sabem que
precisam cuidar melhor
da saúde. É deles que
parte a quase totalidade
das inovações tendentes a tornar o mundo
mais saudável, mais feliz e, por consequência,
muito melhor.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 20212022.
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Alunos das escolas municipais
participam de atividades sobre
preservação ambiental no sítio
Duas Cachoeiras

sições musicais próprias
com temas inspirados
A Secretaria de Edu- nas quatro estações - oucação está realizando o tono, inverno, primavera
Projeto Trilhas Culturais e verão -, e nos quatro
com os alunos do 5º ano elementos da natureza das escolas municipais. terra, ar, fogo e água - são
O projeto propõe, através realizadas apresentações
da arte, a sensibilização e musicais com dança e teconscientização de crian- atro em diferentes pontos
ças sobre a importância de uma trilha, executadas
da preservação ambien- por artistas locais e regionais.
tal.
Essa experiência tem
Por meio de compoDe Amparo

como cenário o Sítio Duas
Cachoeiras, localizado
na serra da Mantiqueira,
em Amparo, onde são
desenvolvidos trabalhos
de cultivo agroecológico
e orgânico, de resgate de
animais, e de conservação
e recuperação do solo,
da água e das florestas
nativas. Desde 1985, o
Sítio cede suas instalações
para o desenvolvimento
de ações educativas interdisciplinares que colaboram para a formação
educacional de crianças,
jovens e adultos acerca da
preservação e restauração
ecológica.
Os alunos estão adorando a experiência e
aprendendo muito com a
interação com a natureza
e os ensinamentos passados a eles. Durante os meses de maio e junho, todos
os alunos dos 5º anos das
escolas municipais participarão do projeto.

Gestores da Águas de
Holambra visitam obra da
Barragem de Duas Pontes

*Advogado e membro
da Comissão de Direito
Eleitoral da OAB SP.

Feio não é bonito
Os padrões estéticos
são cambiáveis. Depende da época e do espaço.
Houve tempo em que
“gordura era formosura”. Hoje, a obesidade
é considerada alto risco
para a higidez física. E
mental.
A beleza é um valor
autêntico. Não seria
politicamente correto
falar hoje como o poetinha: “as feias que me
desculpem, mas beleza é fundamental”. E
a busca pela perfeição
persegue não só as pessoas, como as coisas. E,
inclusive, os alimentos.
Quantas vezes a busca por uma fruta deixa
de lado aquela que tem
forma que escapa à idealização já concebida na
imaginação da compradora. Com isso, produtos excelentes são descartados. Deixados de
lado por um pormenor
que em nada desqualifica o teor nutricional
do alimento.
Só que a juventude enxerga as coisas
com outros olhos. Ela é
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O gerente e o coordenador de Engenharia
e Operações da Águas
de Holambra, Rodrigo
Leitão e Alan Pedra, respectivamente, visitaram
as obras da Barragem de
Duas Pontes, em Amparo, na semana passada. A
visita técnica foi proposta
pelo Consórcio PCJ, em
parceria com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de
São Paulo (DAEE).
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. Em
391 hectares da Área de
Preservação Permanente
(APP) do reservatório
serão plantadas até 440
mil árvores nativas.
O evento contou com

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

participação de autoridades, técnicos e responsáveis pela construção da
barragem em Amparo,
que já tem 35% das obras
concluídas. 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).
De acordo com Alan
Pedra, para o município
de Holambra, a nova
barragem significa grande ganho em relação à
segurança hídrica. “Principalmente nos períodos
de estiagem, onde temos
a redução da vazão dos
mananciais devido à falta das chuvas. Por isso,
o reservatório de Duas
Pontes terá o papel de
criar uma reserva de água
e reforçar o sistema como
um todo”, afirma Alan.
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População pede novo hospital metropolitano na região de
Campinas durante audiência para o Orçamento estadual de 2023,
em Sumaré
Reitor da Unicamp,
Antônio José Meirelles
abriu o evento falando sobre a integração entre as
instituições estaduais e o
poder público do Estado.
“Essa colaboração é muito importante para nossa
universidade hoje em dia.
A Unicamp quer se aproximar intensamente da
sociedade da Região Metropolitana de Campinas,
e a relação com as autoridades políticas é algo muito importante”, disse.
Foto: Marco Antônio Cardelino
O reitor foi um dos participantes que manifestou
maré.
Da Redação
o pedido para a criação
Foi a primeira vez que de um hospital metropolA criação de um hos- a cidade sediou uma au- itano para atendimento
pital para o atendimento diência do Orçamento da dos municípios da região
de todos os municípios da Alesp que, nesta noite, foi de Campinas. “CedereRegião Metropolitana de presidida pelo deputado mos o espaço para a coloCampinas foi o principal Dirceu Dalben (Cidada- cação desse hospital para
pedido apresentado du- nia), e contou com a pre- que ele melhore o atendirante a audiência pública sença do presidente da mento em toda a região,
do Orçamento estadual Comissão de Finanças, indo ao encontro das nepara 2023 realiza pela Orçamento e Planejamen- cessidades assistenciais
Assembleia Legislativa do to, deputado Gilmaci San- da nossa população”, afirEstado de São Paulo nesta tos (Republicanos), e do mou Meirelles.
segunda-feira (2), em Su- deputado Enio Tatto (PT).
Prefeito da cidade de

Cosmópolis, Junior Felisbino reforçou o pedido
para a inclusão da criação
do hospital na peça orçamentária do Estado para
2023. “É importante estar
no orçamento do Estado o
Hospital Metropolitano.
É uma demanda regional
importantíssima para a
gente”, disse.
Já Oswaldo Grassioto,
que é professor doutor e
diretor executivo de saúde
da Unicamp, solicitou
também recursos para a
ampliação da oferta de
leitos para o Hospital Estadual de Sumaré, gerido pela Universidade de
Campinas. “Dos 270 leitos
do Hospital Estadual, nós
pretendemos acrescentar
mais 30 leitos. Isso significa mais leitos de enfermaria de pediatria que faz
muita falta ao município”,
afirmou.
Outras demandas
Durante a audiência
desta segunda, tiveram

também pedidos para
as estradas e rodovias que acessam os municípios. Como a demanda levada por Wellington
Domingues, secretário de
Governo de Sumaré, que
solicitou recursos para
o custeio de nova iluminação na rodovia Virginia Viel Campo Dall?orto,
responsável por ligar o
município à rodovia Anhanguera.
Além disso, foram registrados pedidos para as
áreas da educação, segurança e assistência social
da região.
Marcos Caetano, vereador de Americana, pediu a instalação de uma
unidade do Bom Prato
no município. “Nossa
nação passa por uma crise
econômica e social, que foi
agravada pela pandemia
deixando inúmeras pessoas desassistidas financeiramente em nosso município”, disse.
Na próxima quinta,

dia 5 de maio, a cidade
de Itapetininga recebe, às
18h, a próxima audiência
pública do Orçamento. Já
na sexta, dia 6, a Alesp realiza às 10h, em Boituva, e
às 19h, em Jundiaí, novas
audiências para ouvir as
demandas da população.
Como participar
As audiências públicas
serão transmitidas ao vivo
pela Rede Alesp na TV e
no Youtube. Os interessados em participar com
demandas e sugestões,
deverão se inscrever no
site da Assembleia (www.
al.sp.gov.br), no ícone
“Audiências Públicas do
Orçamento”, e seguir as
orientações. No dia da
audiência da região correspondente, o link da
plataforma Zoom será
encaminhado através do
e-mail informado no formulário de inscrição. No
mesmo ícone, o cidadão
poderá enviar sugestões
ao Orçamento.

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
orienta planejamento municipal
Da Redação
Você já pensou como
os objetivos de desenvolvimento sustentável
podem ajudar o seu município a ser um lugar
ainda melhor de se viver?
É exatamente isso que
o último Govcast Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Metas
e Desafios Regionais e
Municipais, da Plataforma Municípios em Rede,
explica com todos os detalhes técnicos e até uma
perspectiva histórica.
São quatro vídeos
curtos e fáceis de en-

tender produzidos pela
Fundação Escola de Sociologia e Política - FESP
para promover o desenvolvimento sustentável
no estado de São Paulo
com a participação dos
Prefeitos, Vereadores,
gestores públicos, conselheiros municipais e lideranças locais e o apoio
da Secretaria de Desenvolvimento Regional.
“Acabar com a pobreza e a fome é o desejo de
todo bom prefeito”, considera Fernando Montoro, coordenador do Municípios em Rede. “Esses
são só os dois primeiros
dos 17 objetivos estabelecidos pela Agenda

2030 da ONU, que todo
gestor público bem-intencionado quer atingir
em sua gestão”, complementa ele.
O Desenvolvimento
Sustentável é entendido
como a capacidade de
suprir as necessidades
do presente sem comprometer os recursos do
futuro. A preocupação da
Organização das Nações
Unidas com o desenvolvimento econômico em
harmonia com a preservação do meio ambiente
remonta a 1968, quando
foi formado o Clube de
Roma diante do agravamento da degradação
ambiental no planeta.

De lá pra cá, já foram realizadas várias conferências mundiais, em 1972
em Estocolmo, e 1992 e
2012 no Rio de Janeiro.
Você conhece quais
objetivos de desenvolvimentos
sustentável
(ODS) foram adotados
em seu município e quais
poderiam ser implantados? Como combater
a pobreza, melhorar as
condições de trabalho e
estimular o crescimento econômico? Cada um
dos vídeos do Govcast
aborda esses assuntos:
o 1º vídeo dá uma visão
geral da Agenda 2030
da ONU;? o 2º trata da
governança municipal;

o 3º, da defesa do Meio
Ambiente nos municípios e o último aborda o
desenvolvimento econômico.
Diversos municípios
paulistas apresentados
no Govcast já adotaram
os 17 ODSs como política de desenvolvimento
sustentável. “Para nós, a
Agenda 2030 é uma ferramenta de trabalho que
nos traz bastante responsabilidade, mas também
o sentimento de partilha
com a nossa população”,
diz Renata Sene, Prefeita de Francisco Morato.
Em Santo André, o Programa Moeda Verde estimula a reciclagem de

resíduos sólidos e a produção de alimentos por
meio da troca de alimentos por materiais recicláveis. Penápolis promove
o cooperativismo dos
trabalhadores locais na
prestação de serviços de
limpeza pública e gestão
de resíduos sólidos.
Assista o Govcast
Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Metas e Desafios Regionais
e Municipais em https://
municipios-em-rede.sdr.
sp.gov.br/ e veja como
eles estão ajudando os
municípios paulistas a
serem cada vez melhores!

Educação Inclusiva: Seduc-SP abre inscrições para curso
básico de Libras voltado aos educadores
Da Redação
A rede estadual de ensino de São Paulo tem
atualmente cerca de 4 mil
estudantes que possuem
algum tipo de deficiência
auditiva ou surdez. Muitas
dessas crianças e jovens
se comunicam por meio
da Língua Brasileira de
Sinais (Libras), a segunda
língua oficial do Brasil.
Pensando em apoiar
essa necessidade, a Se-

cretaria de Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP), junto à Escola de
Formação para Profissionais da Educação (Efape),
está implementando a
primeira edição de 2022
do Curso Básico de Libras
para Profissionais da Educação.
Assim como nas edições passadas, a formação
deste ano tem como objetivos promover o aprendizado de Libras, expandir

o entendimento sobre os
estudantes através de suas
particularidades e necessidades educacionais específicas, e promover o
ensino justo e equitativo,
respeitando a identidade
linguística deles.
As inscrições podem
ser feitas pelo site da
Efape (linkar: https://
efape.educacao.sp.gov.br/
acao-formacao/curso-basico-de-libras-para-profissionais-da-educacao-

-1a-edicao-2022/) até 12
de maio. O cronograma
das atividades também
está no site e demais informações sobre o curso estão disponíveis em
Regulamento. O curso é
composto por apenas um
módulo, com duração de
40 horas, e todas as atividades serão realizadas
a distância, no Ambiente
Virtual de Aprendizagem
da Efape (Ava-Efape), até
27 de junho.

Última semana de inscrições para o Bolsa
Empreendedor na região de Campinas
Da Redação
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, segue com vagas
abertas para o Bolsa Empreendedor,
programa
que oferece R$ 15,5 milhões para apoiar, impulsionar e incentivar pequenos negócios na região de
Campinas. Os participantes recebem bolsa-auxílio
de R$ 1 mil. As inscrições
para a terceira turma de
2022 devem ser realizadas pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br até 9 de

maio.
A iniciativa, que prioriza mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e
pessoas com deficiência, é
destinada a desempregados ou MEIs em situação
de vulnerabilidade em
todo o Estado, que irão
receber uma bolsa-auxílio, qualificação e migrar
para o mercado formal.
A bolsa é paga em
duas parcelas de R$ 500
e para ter acesso, os cidadãos devem participar
de um curso gratuito de
empreendedorismo do
SEBRAE. Todos também

devem obter formalização
como MEI (Microempreendedor Individual) ou
outra natureza jurídica.
As aulas irão iniciar em
junho, serão seis turmas
ao longo do ano, até o mês
de outubro.
Como se inscrever?
Todos os moradores
do estado de São Paulo,
maiores de 18 anos, alfabetizados e que estão atualmente desempregados
ou são MEI podem se inscrever no portal do Bolsa
do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) ao longo
dos próximos meses. Em
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caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato na Central de Atendimento:
0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h às
18h. O atendimento eletrônico é 24h)
(11) 98714-2645 –
WhatsApp (atendimento
eletrônico 24h)
Empreenda Rápido
Os cursos do Empreenda Rápido são oferecidos pelo Estado em parceria com o Sebrae-SP. As
capacitações são em formato virtual, com carga
horária de 10 horas.
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.06 08:33:38 -03'00'

O curso também é voltado aos profissionais da
Fundação Casa nas seguintes funções: agente
educacional, agente técnico, analista técnico, assis-

tente social, coordenador
pedagógico concursado,
pedagogo, profissional de
Educação Física e psicólogo.
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Servidores públicos de Pedreira estiveram conhecendo o
sistema do 1º Cemitério Vertical da RMC em Artur Nogueira

De Pedreira

cal Público biosseguro,
a construção inédita na
A Prefeitura de Artur Região Metropolitana
Nogueira implantou um de Campinas (RMC) e
novo Cemitério Verti- especialistas entendem

o conceito como moderno, sustentável e com
menor impacto ao meio
ambiente.
Ao todo, a estrutura
possui quatro andares
onde são distribuídos
104 corpáreos e 400 ossuários. Na parte traseira da construção se encontra o reator químico.
Já na frente, está a central de tratamento dos
gases provenientes das
gavetas.
Segundo informou o
secretário de Serviços
Urbanos da Prefeitura
de Pedreira, Paschoal
Loner, que esteve acompanhado do administrador do Cemitério Santa

Cruz, José Wlademir Lúcio, e equipe de servidores, visitando o Cemitério Vertical, estão sendo
avaliadas várias opções
para que a Necrópole
de Pedreira possa ser
ampliada. “Infelizmente
restam poucas sepulturas em nosso Município,
estamos
trabalhando
para viabilizar mais espaço em nosso Cemitério
Santa Cruz, porém não
viabilizamos ainda uma
solução para o problema
que não seja a aquisição de um novo terreno
para a construção de um
novo cemitério ou a implantação de um modelo
Vertical como este que

conhecemos em Artur
Nogueira”, ressaltou Loner.
O sistema do Cemitério Vertical funciona
com internet wi-fi, as
gavetas são totalmente recicladas e feitas de
material em garrafa pet,
o que facilita o transporte. Cada uma recebe um
caixão. A porta do Cemitério Vertical é acionada
por meio de um cartão
magnético e aberta automaticamente. Dentro do
local, há a estação de tratamento de efluentes de
necrópole, onde são tratados os gases que provêm das gavetas. Após
passarem pelas etapas

de absorção, dissociação
e adsorção, são expelidos
para a atmosfera sem
danos ao meio ambiente. De maneira simples
e resumida, na fase de
absorção há um reservatório contendo peças de
plástico. Na segunda, de
dissociação, contêm ferro e partículas de aço. E,
por fim, a terceira etapa
envolve carvão ativado.
“Esse cuidado no procedimento assegura que
não haja contaminação
do lençol freático, não
haja liberação de odores e presença de insetos
indesejados”, concluiu o
secretário Paschoal Loner.

Programa Cidade Legal mapeia áreas do São João
dos Pinheiros, em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio
da secretaria de Planejamento, informa que,
a partir de quinta-feira
(05), representantes do
programa Cidade Legal,
do Governo do Estado,
estarão percorrendo as
ruas do loteamento São
João dos Pinheiros, onde
farão serviços de topografia por meio de levantamento de campo e imagens aéreas. O objetivo é
a elaboração de projetos
para a regularização fundiária.
O Cidade Legal é um
programa de regularização fundiária realizado

pelo Governo do Estado,
através da Secretaria Estadual de Habitação, em
parceria com a Prefeitura, visando a regularização de imóveis que se
encontram em situação
informal.
Através da Lei Federal nº 13.465/ 2017, foi
instituído um novo instrumento jurídico – a
Legitimação Fundiária,
que permite à União,
aos Estados e aos Municípios, reconhecerem o
direito de propriedade
aos ocupantes de núcleos
urbanos informais, desde
que, devidamente documentados, conforme determinado na referida lei.
De acordo com a se-

cretaria, ao final do programa, após o registro
em cartório, cada morador poderá ter a escritura do seu imóvel. Não há
previsão para o término
dos trabalhos no loteamento.
VISITAS
Para tanto, serão realizados alguns procedimentos, como serviços
de topografia por meio de
levantamento de campo
e imagens aéreas. Com
isso, os agentes analisarão a situação que o bairro se encontra: tamanho
dos terrenos, construções, assim como a largura de rua e áreas ambien-

talmente sensíveis.
Sendo assim, a Prefeitura esclarece que, durante as visitas realizadas
no loteamento São João
dos Pinheiros, representantes da empresa GAB
Engenharia LTDA, contratada pelo programa
Cidade Legal, poderão
solicitar acesso ao interior das casas para fazer
medições do terreno. A
fim de evitar fraudes, os
técnicos estarão identificados por crachás e documentos comprovando
a veracidade do evento.
Quaisquer
dúvidas
poderão ser esclarecidas
através do setor de Engenharia, pelo WhatsApp
(19) 99215-9219.

Abertas as inscrições para um dos maiores programas
privados e gratuitos de empreendedorismo do Brasil
Da Redação
Em maio, mês em
que se comemora o Dia
do Trabalho, as cidades
de Campo Grande (MS),
Barra do Garça (MT)
Cabo Frio (RJ), Holambra (SP), Camboriú (SC),
Penha (SC) e Manaus
(AM) receberão o programa Negócio Cultural,
com oficinas gratuitas
que vão capacitar os microempreendedores locais, além de jovens que
queiram entrar para o
mercado, sobre os principais aspectos que vão
ajudar no crescimento da
empresa e ampliar a geração de renda.
O programa Negócio
Cultural é um dos maiores programas privados
gratuitos de todo o Brasil e vai impactar, diretamente, cerca de 14 mil
pessoas. Trata-se de uma
ação com apoio da Secretaria Especial da Cultura,
patrocinada pela Aegea
Saneamento por meio do
Instituto Aegea, Aguas de
Holambra, que integra o

Grupo Aegea, e realizada
pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos.
“A maioria das empresas
fecham por problemas de
gestão, algumas sequer
saem do papel por falta
de conhecimento e esse
projeto visa sanar essa
questão. Se o mercado
cresce, toda a comunidade é beneficiada”, diz
a diretora presidente da
Águas de Holambra, Silvia Leticia Tesseroli.
Além disso, ter um
negócio sustentável já
não é uma preocupação
exclusiva das grandes
corporações. Empresas
menores e até microempreendedores terão
que adaptar os seus negócios para a urgência
desse tema, se quiserem
crescer e principalmente, deixar um legado que
impacte toda a comunidade. “Há 20 anos temos
trabalhado com foco no
desenvolvimento sustentável com soluções inovadoras e esse projeto é
um grande exemplo de
como através do conheci-

mento é possível mudar
a realidade local e gerar
um crescimento em espiral que, aos poucos, vai
transformando o país e o
mundo”, diz Ana Carolina Xavier, Diretora de
Inovação e ESG da NTICS Projetos.
Na primeira fase, os
participantes passarão
por sete oficinas que
serão transmitidas em
ambiente digital e darão
uma visão completa sobre áreas primordiais de
crescimento e aperfeiçoamento profissional.
A primeira tem foco em
Sustentabilidade e como
aplicar essas habilidades, independentemente
do tamanho do negócio.
Depois, todos os participantes passarão por um
Diagnóstico 360º para
desenvolver uma visão
sistêmica com os papéis
e responsabilidades de
cada um. Os passos seguintes são oficinas sobre
Gestão Financeira, Vendas, Marketing, Recursos
Humanos e para finalizar, elaborar um Planeja-

mento Estratégico.
Para os jovens empreendedores que ainda não
possuem um negócio, a
trilha de conhecimento
vai abordar, ainda: Plano
de Negócio e Empreendedorismo.
Após o término das
oficinas, todos os participantes terão acompanhamento e mentorias gratuitos que vão auxiliar na
aplicação de todo o conteúdo adquirido, além de
certificado de conclusão
do curso de 40h.
O programa Negócio
Cultural irá trabalhar
quatro dos 17 ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), que
são: Trabalho decente e
crescimento econômico
(8), Indústria, inovação
e infraestrutura (9), Redução das desigualdades
(10) e Consumo e produção responsáveis (12).
As inscrições serão
feitas através pelo site
https://negociocultural.
com.br e podem participar microempreendedores locais, pequenos pro-

dutores e jovens a partir
de 15 anos que queiram
abrir um negócio para
geração de renda ou otimizar um negócio já existente.
SERVIÇO:
Negócio Cultural
Inscrições: De 25/04
a 30/05 através do site
https://negociocultural.
com.br
Quem pode se inscrever: Microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir
de 15 anos
Sobre Ecotransforma
- A Ecotransforma é uma
produtora artística, com
vasta experiência em exposições e curadorias em
todo o Brasil.
Sobre a NTICS Projetos - Em 2022, a NTICS
Projetos está celebrando
20 anos promovendo o
desenvolvimento sustentável através de projetos
e soluções inovadoras.
Desde sua fundação, a
empresa já desenvolveu
mais de mil projetos, im-

pactando
diretamente
cerca de 10 milhões de
pessoas.
Com matriz no Brasil e filiais nos Estados
Unidos e Europa, há três
anos, a NTICS Projetos
se tornou signatária do
Pacto Global da ONU
(Organização das Nações
Unidas), e desde então
tem direcionado sua estratégia, alinhando todos
os seus projetos aos ODS.
A atuação da NTICS
Projetos no Brasil tem
como prioridade quatro
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de
Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS
12 (Consumo e Produção
Responsáveis) e ODS 17
(Parceiras e Meios de
Implantação). A ambição
para os ODS 4 da empresa é a de levar projetos
inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de
crianças e adolescentes
(10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025.

Relatório aponta situação de alerta para epidemia de
dengue no município
De Itapira
As equipes da Vigilância Epidemiológica
e dos Agentes de Endemias realizaram entre os
dias 4 e 14 de abril a ADL
(Avaliação de Densidade Larvária) – também

conhecida como LIRAa
(Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti) – e os resultados
mostraram que o município está em situação de
alerta para epidemia de
dengue.
Neste período foram

vistoriados 1.189 imóveis em toda a cidade
em busca de criadouros
(com ou sem água) e as
equipes encontraram 46
amostras de larvas, sendo 41 do Aedes aegypti,
transmissor da dengue,
zika e chikungunya. O
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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índice ficou em 3,1 – situação de alerta.
Os principais criadouros encontrados nos
imóveis visitados foram
pratinhos de vasos de
plantas, plantas na água,
latas, plásticos, frascos,
garrafas, baldes, bebeAssinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.06 08:33:55 -03'00'

douros de animais, garrafas retornáveis, dentre
outros.
Até o momento são
45 casos de dengue confirmados em Itapira esse
ano. Ao longo de todo o
ano passado foram apenas oito casos. Cidades

da região também registram aumento da doença
e mais uma vez a Secretaria Municipal de Saúde
pede para que a população elimine os criadouros de suas residências
para evitar a proliferação do mosquito.
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Circuito das Águas Paulista inaugura nova sede em
Monte Alegre do Sul

De Pedreira
Em solenidade presidida pelo prefeito de
Monte Alegre do Sul e
presidente do CICAP Consórcio Intermunici-

cidades que compõem o
consórcio, a nova sede
institucional.
O novo endereço da
sede do CICAP fica em
um imóvel situado na
Rua Viriato Valente, nº
513, no centro de Monte Alegre do Sul, em
frente à Escola Estadual Clodoveu Barbosa. A
nova sede é um amplo
espaço para realização
de encontros e desenvolvimento de ações do
consórcio.
Na ocasião, também
pal do Circuito das Águas
Paulista, Edson Rodrigo estava exposto o novo
adquirido
da Cunha, foi inaugura- automóvel
da na manhã da quar- pelo Consórcio, um veíta-feira, 27 de abril, com culo modelo Kwid, que
a presença de prefeitos e será caracterizado com
representantes das nove a identidade visual do

CICAP e percorrerá em
visita toda a região do
Circuito das Águas nas
ações institucionais que
visam à divulgação da
região como um dos
principais
destinos
turísticos do Estado de
São Paulo e do Brasil.
No uso da palavra, Edson Rodrigo da
Cunha, presidente do
Consórcio salientou sobre a importância da inauguração da nova sede
- com instalações mais
adequadas, no fortalecimento do CICAP como
entidade fomentadora
não só do trade turístico
das nove cidades, mas
também nas ações das
câmaras técnicas que es-

tão sendo desenvolvidas
em conjunto, como por
exemplo nos âmbitos do
esporte e cultura, além
da conquista da certificação dos municípios
junto ao INPI das Indicações Geográficas do
Café, da Cachaça e das
rotas gastronômicas do
Estado.
O prefeito de Monte
Alegre do Sul convidou a
todos para conhecerem
as novas instalações do
CICAP - Consórcio Intermunicipal do Circuito
das Águas Paulista, que
funciona de segunda à
sexta-feira das 08h às
17h.
O Consórcio Intermunicipal para o desen-

volvimento do Pólo
Turístico do Circuito das
Águas Paulista é uma
consociação
formada
pelas cidades de Águas
de Lindóia, Amparo,
Holambra, Jaguariúna,
Lindóia, Monte Alegre
do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que
tem como objetivo o
desenvolvimento
em
conjunto do pólo turístico regional no qual as
cidades que o compõem
estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem
como sede a cidade de
Monte Alegre do Sul,
com seu Prefeito de
Monte Alegre do Sul Edson Rodrigo de Oliveira
Cunha como presidente.

Artur Nogueira melhora aplicação de recursos públicos e
avança em índice do Tesouro Nacional
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira permanece cumprindo o plano
de governo referente à
área financeira. Dessa
vez, avançou no Índice
de Finanças do Tesouro
Nacional, reafirmando
a melhora na aplicação
de recursos públicos. De
acordo com a Secretaria
de Finanças, a Administração está trabalhando para que o município
atinja nota máxima na
Capacidade de Pagamento (Capag).
O prefeito Lucas Sia
afirma que em apenas
um ano de gestão, a ci-

dade está aperfeiçoando a saúde financeira e
passou da nota ‘C’ para a
nota ‘B’. “O trabalho está
sendo realizado de maneira séria e competente
por nossa equipe. Tenho
certeza que cumprindo
todas as regras previstas
na Lei de Responsabilidade Fiscal, iremos levar
Artur Nogueira ao mais
alto patamar de saúde financeira”, exclamou.
A avaliação vigente se
refere ao ano de 2021.
Para tanto, o diagnóstico
da situação nogueirense
foi feito com base no endividamento, poupança
corrente e liquidez.
Segundo a secretária

de Finanças, Michele
Passos, a Administração
está no caminho certo para cumprir as metas. “Com planejamento
dos gastos e equilíbrio
das contas públicas, temos total capacidade de
atingir o índice superior.
Comemoramos o resultado que nos motiva ainda
mais em continuar trabalhando com eficiência e
transparência”, resume a
gestora.
CAPAG
A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos
Entes Subnacionais que
querem contrair novos

empréstimos com garantia da União. O intuito
da Capag é apresentar de
forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco
de crédito para o Tesouro
Nacional.
A metodologia do
cálculo, dada pela Portaria MF nº 501/2017, é
composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente
e índice de liquidez.
Logo, avaliando o grau
de solvência, a relação
entre receitas e despesa
correntes e a situação de
caixa, faz-se diagnóstico
Os conceitos e variáveis
da saúde fiscal do Estado utilizadas e os procediou Município.
mentos a serem adota-

dos na análise da Capag
foram definidos na Portaria STN nº 373/2020.

Prefeito anuncia investimento de R$ 30 milhões para os
próximos dois anos

De Itapira

Centro de Hemodiálise,
construção de nova uniA Administração Ton- dade do CAIS (Centro de
inho Bellini irá investir Atendimento Integral à
R$ 30 milhões nos próxi- Saúde), melhorias nos
mos dois anos em Itapira. quartos de internação do
As obras e melhorias são Hospital Municipal com
para diversos setores, mas aquisição de poltronas,
os principais destaques ar condicionado e televisão a construção do sores, construção de uma

nova estação de captação
de água e infraestrutura
urbana (pavimentação,
recapeamento,
iluminação pública).
“Esse investimento irá
possibilitar a realização
de várias obras que atendem a diferentes demandas da população e
permitir a melhoria dos
serviços prestados aos
nossos cidadãos”, disse o
prefeito. O projeto de lei
que autoriza a Prefeitura
a contratar a operação de
crédito foi aprovado pelos vereadores na sessão
desta quinta-feira, 28.
O recurso financeiro
será adquirido através
do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento) da Caixa

Econômica Federal com
condições de financiamento favoráveis de juros que são de menos
de 1,34% ao mês. “Nós
temos tratado os gastos
públicos com muita responsabilidade e com o
planejamento adequado
poderemos fazer esse financiamento sem comprometer as contas”,
afirmou o chefe do Executivo.
Do total do recurso,
aproximadamente R$ 5
milhões serão investidos
na área da saúde para
aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal,
aquisição de equipamentos para os quartos de
internação do Hospital,

adequação e reforma do
espaço que irá abrigar o
Centro de Hemodiálise,
bem como a aquisição dos
equipamentos necessários, construção de uma
nova unidade do CAIS
(Centro de Atenção Integral à Saúde) e aquisição
de novas ambulâncias.
Na área de obras, infraestrutura urbana e
saneamento serão investidos quase R$ 17 milhões para melhorias que
incluem recapeamento
e pavimentação asfáltica, iluminação pública,
construção de ponte e de
rotatórias, implantação
de Academias ao Ar Livre
e reforma de prédios públicos, dentre eles o Paço
Municipal, a Rodoviária

Municipal e a Concha
Acústica. Deste total, parte também será investida
na construção de uma
nova Estação de Captação
de Água no Rio do Peixe.
O valor restante do financiamento será destinado para a renovação da
frota municipal, com foco
na aquisição de máquinas e equipamentos que
auxiliem na prestação de
serviços em toda a cidade.
Com a aprovação
da Câmara, a Lei será
promulgada pelo prefeito nos próximos dias e
depois haverá continuidade das tratativas junto
à Caixa Econômica Federal para assinatura do
contrato e liberação dos
recursos.

Prefeitura inaugura unidade do Poupatempo
Jaguariúna
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta
terça-feira, dia 3 de maio,
a unidade do Poupatempo Jaguariúna, que já
está em funcionamento
no antigo prédio da Biblioteca Municipal, na rua
Alfredo Engler, 326, no
Centro. O Poupatempo
Jaguariúna funciona de
segunda a sexta-feira, das
9h às 17h, e aos sábados,
das 9h às 13h.

O evento contou com
as presenças do prefeito
de Jaguariúna, Gustavo
Reis, da vice-prefeita Rita
Bergamasco, do deputado federal Baleia Rossi,
secretários e vereadores,
entre outras autoridades.
A população pode
contar num mesmo local
vários serviços públicos,
como CNH (Carteira Nacional de Habilitação),
RG, Detran, atestado de
antecedentes criminais,
protocolo da Prefeitura,

Mobilidade Urbana municipal, entre outros.
O Poupatempo garante mais dignidade, mais
agilidade e mais economia para a população,
que pode contar com um
serviço de excelência,
reconhecido sete vezes
consecutivas como o melhor de São Paulo, com
99% de aprovação dos
usuários.
Implantado em 1997
para
desburocratizar
e facilitar o acesso aos
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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serviços públicos no Estado de São Paulo, o
programa Poupatempo
se modernizou nas duas
últimas décadas, oferecendo também serviços
digitais.
Em 2020, um novo
modelo de Poupatempo
começou a ser implantado, possibilitando a instalação de unidades mais
compactas em cidades de
menor porte, em parceria
com os municípios, como
é o caso de Jaguariúna.
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Prefeitura de Mogi Mirim recebe duas ambulâncias
e uma van

De Mogi Mirim
A população de Mogi
Mirim terá, em muito
breve, novos veículos na
área de Saúde. Na segunda-feira (18), o Município
recebeu duas novas am-

“Gostaria de agradecer ao Governador Rodrigo Garcia, e ao Deputado Estadual, Barros
Munhoz, pelo esforço em
contemplar Mogi Mirim
com
estes
veículos.
Oferecer transporte digno aos nossos pacientes
é uma situação que deve
ser tratada com extremo
carinho pelos agentes
públicos”, pontuou o
Prefeito Paulo Silva.
Os veículos passaram
pelos procedimentos de
praxe para entrarem em
bulâncias e uma van, que ação, restando apenas
serão agregadas à lista a efetivação do seguro
de veículos da Secretar- para que sejam utilizaia de Saúde. Elas foram dos pelos munícipes. De
conquistadas através da acordo com a Secretaria
plataforma “Nova Frota de Saúde, as duas amSP Não Para”, do gover- bulâncias serão usadas
no estadual.
no transporte de pas-

sageiros que não podem
utilizar outro meio de
transporte, como pessoas com necessidades
especiais, além de ficar
à disposição para a locomoção, por exemplo,
entre a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e a
Santa Casa de Misericórdia.
Já a van, com 16 lugares, será usada no
transporte de pacientes para hospitais e
clínicas
credenciados
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em outras cidades. Em breve,
um quarto veículo será
acrescentado à rotina local, uma van adaptada,
que atende, sobretudo,
pacientes de fisioterapia
e hemodiálise, entre out-

ros casos especiais.
As novas ambulâncias
e vans substituirão meios
de transportes que já não
estão mais em condições
de oferecer serviços
dignos à população,
ampliando a qualidade
ofertada aos usuários do
sistema público de Saúde
local.
A plataforma “Nova
Frota SP Não Para” foi
lançada em fevereiro
deste ano pelo Governo
de São Paulo. O objetivo
é auxiliar os municípios
paulistas nas solicitações
de veículos e maquinários essenciais para a
prestação de serviços aos
cidadãos.
A iniciativa desburocratiza os processos e
centraliza em um único

local as requisições, que
até então estavam espalhadas por diversas secretarias e órgãos do Estado. A plataforma Nova
Frota SP Não Para integra quatro secretarias
de Estado – Agricultura
e Abastecimento, Diretos da Pessoa Com Deficiência, Infraestrutura e
Meio Ambiente e Saúde.
Mogi Mirim já havia
conquistado, neste ano,
uma
nova
Patrulha
Agrícola, composta por
um trator, uma grade
aradora, um arador subsolador e um distribuidor de calcário com capacidade de 3 mil m³,
além de implementos
agrícolas, totalizando investimentos de R$ 292
mil.

Centro de Fisioterapia itapirense vira referência
para a Prefeitura de Colina
De Itapira

ao Centro de Fisioterapia “Oscar Pires de AnNa manhã desta sex- drade”, na Vila Ilze.
ta-feira, 29, o prefeito
A fisioterapeuta RaToninho Bellini recebeu phaela Vieira Megda
a Secretária de Saúde Porcelli, chefe do setor,
de Colina (SP), Dra. apresentou os equiSadia Daher Rodrigues pamentos – inclusive
Ferreira, e a conduziu os que foram recentepara uma visita técnica mente adquiridos – e

explicou sobre o funcionamento do local. A
secretária do município
paulista explicou que
sua intenção é montar
um centro parecido em
sua cidade, visto que
lá não há um serviço
centralizado, mas sim
profissionais atendendo

nas Unidades Básicas de
Saúde.
“Ficamos muito honrados em ser referência para outras cidades.
Realmente nosso Centro
de Fisioterapia oferece
um atendimento de
excelência para os itapirenses”, disse Bellini.

Educação convida escolas para discutir ações de
combate à dengue

De Mogi Guaçu
A Secretaria Munici-

as escolas do município
para discutir ações que
possam ser colocadas
em prática para o combate à dengue. A reunião
será na quinta-feira, 5
de maio, às 9h, no Teatro Tupec do Centro
Cultural. O município
está em alerta devido
ao aumento do número de casos positivos da
doença. São mais de 700
casos, segundo o último
relatório da Vigilância
Epidemiológica.
Foram convidados os
pal de Educação vai re- representantes de todas
alizar um encontro com as escolas municipais,
representantes de todas estaduais e particulares.

“O principal objetivo é
levar as principais informações sobre a doença
para eles e, claro, pedir
para que reforcem as
orientações junto aos
alunos nesse momento em que os casos aumentam”, comentou o
secretário municipal de
Educação, Paulo Paliari
ao informar que material informativo sobre a
doença será distribuído
aos participantes da reunião.
Representantes
da
Vigilância
Epidemiológica vão participar
do encontro, a fim de

passar todo o panorama
da evolução dos casos de
dengue. Na ocasião, será
reforçada a importância
da união de esforços
para que medidas de
combate à dengue sejam
colocadas em prática. “A
escola é um importe canal de comunicação, então, o pessoal da Saúde
vai falar sobre a doença,
o que fazer e responderá
aos questionamentos. A
ideia é que todas essas
informações cheguem
para toda a comunidade”, reforçou Paliari.
Além de promover
a reunião, a Secretaria

Municipal de Educação
já reforçou as orientações sobre o combate
à dengue junto as escolas da rede municipal
de ensino e vai promover, em parceria com a
Secretaria
Municipal
de Cultura, apresentações de teatros com
a temática nas escolas.
“O calendário de apresentações está sendo
definido, mas a previsão
é iniciarmos no dia 9 de
maio. Lembrando que
que as apresentações
serão feitas pela Secretaria de Cultura”, reforçou.

Lei municipal que reduziu tarifa do transporte
coletivo vira modelo para Mogi Mirim
De Itapira
A Lei Municipal criada pela Administração
Toninho Bellini que reduziu a tarifa do circular em Itapira para R$
2,50 e tornou isenta aos
feriados (Lei Complementar n° 6.129 de 28
de março de 2022) virou modelo para a cidade
de Mogi Mirim. Desde
o dia 1° de abril a nova
tarifa do transporte coletivo urbano passou a
valer em Itapira.

Na última terça-feira, 3, Rogério da Cunha
Claro, Gerente de Trânsito de Mogi Mirim, e
Luiz Fernando Guerreiro Zibordi, Fiscal de
Transporte Coletivo da
cidade vizinha, participaram de uma reunião
com a Prefeitura de Itapira para obter mais detalhes sobre a criação da
lei e todos os trâmites
que foram necessários para que a mesma
proposta seja implantada naquela cidade.

O vice-prefeito Mário
da Fonseca, o Procurador do Município Alessandro Araújo da Silva,
o Diretor de Trânsito
Luís Gustavo Pereira
e a Chefe de Seção de
Planejamento de Transportes Thaís Aparecida
Lavasso recepcionaram
os representantes da
cidade vizinha e deram
detalhes sobre as negociações, questões relativas ao subsídio mensal
repassado à empresa e
demais dúvidas técni-

cas relacionadas à legislação.
“Nós falamos sobre
todo o processo e entregamos uma cópia da
lei que pode inspirar a
implantação na cidade
vizinha. Pra nós é muito satisfatório ver essa
ação virando modelo
para outros municípios,
pois a redução de tarifa
beneficia diretamente
todos os cidadãos que
utilizam o transporte
público diariamente”,
disse o vice-prefeito.
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Mogi Guaçu recebe Programa de Inovação do
SEBRAE do Estado de São Paulo
De Mogi Guaçu

antes a avançadas, além
das que atuam em áreas
O Sebrae For Startups, específicas do mercado,
movimento do Sebrae-SP como saúde, agro, startpara o ecossistema de ups científicas, fintechs,
inovação paulista, abriu entre outras.
mais de 1.000 vagas para
Em parceria com as
atender startups do Esta- Secretarias de Tecnolodo com serviços de difer- gia e Inovação e Relações
entes áreas, como acesso Institucionais e Desena capital, aceleração, ven- volvimento Econômico,
das e internacionalização, o Programa de Inovação
entre outros. As ações são do Estado de São Pauvoltadas para startups lo chega a Mogi Guaçu.
em diferentes momentos Com o apoio do HUB
de maturidade, de inici- Connect Valley, formado

por várias entidades, estão abertas as inscrições
para o Programa Start
Mogi Guaçu. Durante três
meses as startups selecionadas participarão de um
programa de aceleração,
totalmente gratuito, de
atividades online com o
hub ABSTARTUP e presenciais organizadas pelo
Connect Valley e seus
participantes.
Sebrae For Startups
Todas as vagas estão

disponíveis na plataforma Sebrae For Startups.
As empresas poderão se
cadastrar, apontar suas
necessidades no atual
momento e receber a indicação dos programas
mais adequados. As inscrições vão até o dia 8
de maio e os programas
do Sebrae For Startups
terão início a partir de
junho. A iniciativa também está aberta a articulação com novos parceiros — alguns deles são

a Associação Brasileira de
Startups (ABSTARTUPS)
e os parques tecnológicos
de Santos e São José dos
Campos, entre outros.
Nos últimos 12 meses,
o Sebrae For Startups estruturou 15 programas
para empreendedores de
startups, que impactaram
mais de 500 empresas em
cerca de 250 municípios.
A abertura nova de vagas
também faz parte da implementação de um Plano
Estadual de Inovação que

se estenderá até 2024, e
reunirá R$ 200 milhões
em investimento para o
segmento.
“Temos muito orgulho de participar do maior
programa de inovação
da história de São Paulo,
um passo essencial para
posicionarmos
nosso
município nessa temática tão importante que é
a inovação”, comentou o
secretário de Tecnologia
e Inovação, Josimar Cerqueira.

Franco Montoro participa de Fórum Nacional de
Instituições Municipais
De Mogi Guaçu

Superior). O congresso
aconteceu entre os dias
O diretor acadêmico 26 e 28 de abril, em Rio
da Faculdade Munic- Verde (GO), na Uniipal Professor Franco versidade de Rio Verde
Montoro, Paulo Roberto (UniRV).
Alves Pereira, esteve repPaulo Roberto conresentando a instituição tou que na pauta de disno 3º Fórum Nacional cussões da Animes foram
da Animes (Associação abordados temas imNacional das Instituições portantes como: Redes
Municipais de Ensino de Cooperação e Desa-

fios da Educação Superior, Ensino Híbrido no
Pós-Pandemia, Mitigação
da Evasão por meio da
Gestão da Permanência
Eficaz, Estratégias para
Divulgação dos Cursos e
Captação de Alunos, entre outros.
“Como
experiência
trouxe na bagagem muitos aprendizados sobre

processos e ferramentas
para a inovação e gestão
efetiva da nossa faculdade e também para os
nossos cursos de graduação e pós-graduação. É a
Franco Montoro se posicionando entre as renomadas instituições municipais de ensino superior
do Brasil”, comentou o
diretor.

VE realiza reunião com atiradores do TG para
ações de combate à dengue
dengue, zika e chikungunya, têm preocupado a
Secretaria Municipal de
Saúde.
A enfermeira da VE,
Tathiana Póvoa de Faria,
contou que o encontro
serviu para passar orientações aos atiradores
referentes ao trabalho de
abordagem da população
durante o Dia D de Mogi
Guaçu no combate à denDe Mogi Guaçu
do Tiro de Guerra (TG) gue que será realizado no
de Mogi Guaçu, para tra- dia 14 de maio, um sábaNesta segunda-feira, 2 tar de ações de combate do. “Passamos um vídeo
de maio, equipe do setor à dengue. Os casos da falando sobre a proliferde Vigilância Epidemi- doença causada pela pic- ação do mosquito Aedes
ológica (VE) esteve re- ada do mosquito Aedes aegypti explicando sobre
unida com os atiradores aegypti, transmissor da as dificuldades que eles

podem encontrar com
os cidadãos, que podem
se recusar em atender as
equipes no dia da ação”.
Segundo ela, a estratégia tem que ser uma somatória de esforços para
esta fase difícil e, por
isso, ações estão sendo
colocadas em prática
para combater o avanço
da doença. “O principal
objetivo é sensibilizar
a população para a importância da adoção de
medidas para o combate
do Aedes aegypti em
ambiente doméstico ou
comercial. Por isso, é essencial que os moradores

intensifiquem as medidas de controle vetorial
nesta época do ano”, comentou
Em Mogi Guaçu, até
o momento, são 746
casos positivos e mais
de duas mil notificações.
“A região do Ypê é a que
mais registra casos e já
passou por serviços de
nebulização, assim como
outras áreas”, reforçou.

estarão espalhados nas
quatro regiões do município com o objetivo de
recolher lixo e entulho. A
ação contará com a participação das Secretarias
Municipais e autarquias,
além de voluntários e
dos atiradores do Tiro de
Guerra.
No entanto, Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica
têm reforçado o trabalho
Combate
rotineiro, como a visita
No sábado, 14 de maio, de orientação às residênvai acontecer o Dia D de cias, bloqueios de casos
Mogi Guaçu no combate suspeitos e confirmados,
à dengue. Para isso, serão eliminação de criadouros
formados mutirões que e aplicação de inseticida.

SSM retira 15 caçambas de lixo e de entulho de Área de
Preservação Permanente no Ypê Amarelo
De Mogi Guaçu
Nem mesmo a chuva
desta quarta-feira, 4 de
maio, atrapalhou o trabalho de retirada de lixo
e de entulho de uma Área
de Preservação Permanente (APP) localizada no
Ypê Amarelo. A ação foi
liderada por uma equipe
da Secretaria de Serviços
Municipais (SSM) e contou com o apoio da Sec-

retaria de Obras e Mobilidade (SOM).
No total, foram 15
caçambas com lixo e entulho retirados da área
totalizando 70.300 quilos.
A APP fica ao lado do Córrego dos Ypês e o local tem
sido usado para o descarte
irregular por moradores
daquela região. Nem mesmo as constantes limpezas
efetuadas pelas equipes
têm inibido a prática. O

Ypê Amarelo conta ainda
com outros bolsões de lixo
e de entulho, que também
serão limpos.
“Infelizmente, temos
ainda muitas áreas que
estão sendo usadas para
o descarte irregular. No
Ypê Amarelo, essa ação
de limpeza já foi realizada recentemente, mas no
dia seguinte ao trabalho o
descarte volta a ser feito.
Falta consciência da pop-

ulação em ajudar a deixar os espaços limpos e
preservados”, destacou o
secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.
Segundo ele, a ação desta quarta-feira faz parte
do trabalho que é feito pela
SSM e está sendo intensificada por conta das ações
de combate à dengue. As
equipes de limpeza estão
reforçando os serviços,
principalmente nos locais

mais críticos. “Nesses locais tem de tudo, inclusive
material que pode acumular água e o mosquito
da dengue proliferar ali.
Isso sem falar em casos de
surgimento de escorpião e
ratos. Os moradores reclamam, mas nossa ação
tem sido solitária, pois
falta a conscientização”,
ressaltou.
O despejo irregular de
lixo e de entulho é uma

atitude passível de multa
que pode variar de 200 a
400 Ufims (Unidade Fiscal do Munícipio), o que
equivale a R$ 4,27 no dia
de hoje e, de acordo, com a
gravidade da ação cometida. A população também
pode ajudar denunciando
os atos irregulares pelo
telefone (19) 3811.7030
ou enviando e-mail para
ssm-dlp@mogiguacu.
sp.gov.br.

Adolescente guaçuano é campeão do Aberto de Xadrez
Clássico de Mogi Guaçu
De Mogi Guaçu

guaçuano também se dedica aos estudos e a prática
Com cinco vitórias e do Kung-Fu.
um empate, o enxadrista
Outros
destaques
Gabriel Duque Ferreira, guaçuanos foram Izadora
17, foi o campeão geral Fernanda Silva, 7 anos, que
do 1º Aberto de Xadrez conquistou o vice-campeClássico de Mogi Guaçu. onato da categoria feminiA competição aconteceu no e Diogo Martin Chagas,
entre os dias 29 de abril e campeão pela categoria
1º de maio, no Shopping sub-21 e 4º colocado na
Boulevard, no Centro. O competição geral.
jovem treina há dois anos
Também foram medalnas escolinhas de xadrez histas os guaçuanos Pedro
e de dama da Secretaria Vaz e Luiz Fernando Silva,
Municipal de Esporte e respectivamente, campeão
Lazer (SEL). Além disso, o e vice-campeão pela cate-

goria sub-14; Heitor Caetano (campeão) e Emilly
Vitória Silva (vice-campeã)
da sub-18; Ramés Freitas,
vice-campeão da categoria veterano e, ainda, Ícaro Rilho (absoluto), João
Silveira (sub-21) e Carine
Costa Batista (feminino)
na terceira colocação de
suas categorias.
O evento promovido
pela Secretaria de Esporte
e Lazer contou com 37
participantes das cidades
de Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Itapira, Rio Claro,

São João da Boa Vista, São
Bernardo do Campo, São
Paulo e Machado (MG). O
xadrez clássico é a disputa
mais avançada da modalidade e cada partida pode
durar até três horas.
O técnico da equipe de
xadrez de Mogi Guaçu,
Wendell Assis, contou que
o Aberto de Xadrez Clássico serviu de treino para os
atletas guaçuanos disputarem outros eventos de
alto nível e para estimular
a prática da modalidade.
“Todos os participantes

LC BENEDITO E VICENZOTTI
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jogaram seis partidas no
ritmo clássico, que é o estilo de tempo em que a
modalidade tem o nível
de jogo mais elevado, pois,
cada enxadrista tem em
média três minutos para
analisar e realizar a jogada”, contou.
Durante o evento, os
competidores David Caixeta Bornelli, João Francisco
dos Santos e Odinovaldo
Aparecido Sebastião Bueno foram homenageados,
sendo os dois primeiros
como atletas e o último
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como técnico. Eles foram
campeões por Mogi Guaçu
nos Jogos Regionais da
Zona Leste do Estado de
São Paulo, em 1981, sendo
um marco e uma conquista histórica para a cidade.
A próxima competição
da equipe Mogi Guaçu
será pela 3ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago. O evento
acontece no sábado, 14 de
maio, no centro esportivo Juscelino Kubitschek
de Oliveira (Ceresc), às
14h30.
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Cultura promove edição
da FeirArte no Centro
Cultural
A Secretaria Municipal de Cultura promove
nesta terça-feira, dia
3 de maio, mais uma
edição da FeirArte, a
partir das 18h00, no
Centro Cultural. A feira
possui opções de gastronomia, artesanato e
entretenimento.
Hoje, o evento terá
atrações gratuitas na
concha acústica e no Te-
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atro Tupec com ingressos a preços populares.
Serão mais de mais de
30 barracas de artesanato e mais 15 alimentícias.
Na Concha Acústica do Centro Cultural
será realizado o Sarau
dos Artistas. Às 18h30
acontecerá o show de
Montini & Montanaro,
às 19h30 show com Jean

Medonça com entrada franca. Já no Teatro
Tupec, às 20h, haverá a
apresentação do “Barco
à deriva” com Adriano
Texugo.
Nesta terça-feira, o
Centro Cultural terá
bilheteria do Bonde da
Mogiana, que iniciou
passeios pelos pontos turísticos de Mogi
Guaçu.

06 de Maio de 2022

Bonde da Mogiana realiza passeios pelos pontos
turísticos de Mogi Guaçu
De Mogi Guaçu

ta com guia para contar
aos passageiros um pouNesta segunda-feira, co da história de cada
2 de maio, o Bonde da ponto visitado.
Mogiana iniciou passeiO secretário de Turisos pelos pontos turísti- mo, Luiz Cláudio Soares
cos de Mogi Guaçu. O de Souza, o Luca, contou
serviço é ofertado por que o bonde já faz o pasterceiros, porém com or- seio intermunicipal nas
ganização de roteiro pela cidades do Circuito das
Secretaria Municipal de Águas e, agora, oferece
Turismo.
A novidade é uma parceria entre a Secretaria
Municipal de Turismo e
a Agência Curto Circuito
das Águas Paulista/ Mogiana. O passeio custa
R$ 30 (adultos) e R$ 15
(crianças). O roteiro con-

ca das cidades, criando
assim uma integração
do turismo, comércio
e hotelaria ampliando o envolvimento do
trade turístico. Desta
forma, iremos elevar a
capacidade turística das
regiões trabalhadas de
Águas de Lindóia, Monte
Sião, Holambra e Mogi
Guaçu”, comentou Luca.
Roteiro
o serviço no município.
O passeio será de seSegundo ele, alguns tes- gunda a sexta-feira, das
tes foram realizados com 18h às 22h, com a duo veículo para definir o ração de 50 minutos.
percurso e checar o tem- A saída é em frente da
po de duração do passeio antiga estação de trem,
turístico em Mogi Guaçu. onde está localizado o
“O passeio consiste prédio anexo da Secrena apresentação turísti- taria Municipal de Tur-

ismo. A partir disso, o
bondinho segue para o
prédio da cadeia municipal, na Rua Paula Bueno e, depois, passa pela
Escola Estadual Padre
Armani. O trajeto continua pela Avenida dos
Trabalhadores, passando sobre a ponte vermelha da antiga estrada de
ferro da Companhia Mogiana, retornando pela
mesma via até o Centro
Cultural.
Na sequência ruma
para o Morro do Ouro,
onde ficam situados os
prédios da Câmara Municipal e Prefeitura de
Mogi Guaçu. Depois,
o bondinho segue pela

Avenida Presidente John
Kennedy até o Tiro de
Guerra (TG) e vai pela
Avenida Brasil rumo ao
Buriti Shopping. De lá,
passa pela chaminé da
antiga Cerâmica Martini
e a Capelinha de Nossa
Senhora Aparecida.

1

O Bonde da Mogiana
finaliza o trajeto passando pela Paróquia de Nossa Senhora da Imaculada
Conceição e Parque dos
Ingás, que margeia o Rio
Mogi Guaçu, seguindo
novamente até a antiga
estação de trem.

Cooperativa Veiling prevê a
comercialização de 20 milhões de
unidades de flores no Dia das mães
De olho na data mais
importante para a floricultura nacional, por
representar 16% do
faturamento anual do
setor, os produtores de
flores e plantas ornamentais de Holambra
apostaram em 2022 e
a maioria aumentou a
produção para o atendimento do previsível
crescimento da de-

manda. A Cooperativa
Veiling, que reúne cerca de 350 produtores,
espera vender, apenas
nos 15 dias que antecede a data, 20 milhões
de unidades. Financeiramente, esse volume
representa 12% a mais
no faturamento do Dia
das Mães do ano passado (2021).
Embora rosas, orquídeas, kalanchoes,
lírios, bromélias etc.
figurem sempre entre as flores e plantas
mais requisitadas na
data, há opções para
os diferentes gostos.
E, ainda, é oferecido
um grande leque de
produtos e preços que
cabe, perfeitamente,
em qualquer orçamento. “Ainda sob os efeitos da pandemia e do
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cancelamento e adiamento dos eventos, a
produção das flores
de corte – rosas, alstroemérias, gérberas,
flores do campo - ainda não chegou aos patamares do início de
2020. Por isso, a oferta, certamente, ainda
é menor do que a demanda para a data”,
lembra Jorge Possato,
CEO da Cooperativa
No entanto, como
na pandemia muita
gente aproveitou para
melhor cuidar de seus
jardins, as opções de
presente foram ampliadas, tornando as
plantas verdes presentes atrativos, que agradam em cheio quem
também se acostumou
a incluir vasos – delicados ou exuberantes

- na decoração.
Campanha
A campanha para a
data, idealizada pela
Cooperativa
Veiling
Holambra – “Ser mãe
é criar um mundo melhor”. Neste Dia das
Mães, retribua tudo
que ela faz por todos
nós, sempre. Dê flores!”, já está sendo
veiculada desde o dia
22 de abril em todos
os canais das redes sociais da CVH para incentivar o consumo.
O mote da campanha é baseado no verdadeiro sentido de
ser mãe, destacando
os ensinamentos que
acompanham os filhos pela vida inteira.
“A proposta é incentivar a todos a retribuir
o que as mães fazem
por nós, nos tornando
seres humanos melhores, dia após dia. Estamos sempre aprendendo com as nossas mães
e, melhor, passamos
adiante esses ensinamentos, nos tornando
também pessoas melhores, mais tolerantes, mais fortes e mais
felizes”, comenta Thamara D’Angieri, executiva de Marketing e
Produto da Cooperativa Veiling.
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Alexandre Pires canta grandes sucessos em ‘Baile do
Nêgo Véio 2’, dia 20, na Red Eventos

grandes sucessos do Só
Pra Contrariar, mas também outros do samba,
axé, pagode e sertanejo. A direção é assinada
pelo próprio Alexandre,
com produção musical
de Pedro Ferreira.
O “Baile do Nêgo Véio
2”, que carrega em seu
nome a forma como Alexandre Pires é carinhosamente
chamado,
traz também alguns
pot?pourris.
Sucessos como “Cilada”, do Molejo, “Rindo
blico em três horas de à Toa”, do Fala ManDa Redação
show, onde passeia por sa,
“Temporal”,
do
Alexandre Pires se grandes hits dos anos Art Popular, “Essa Tal
apresenta no próximo 90.
Liberdade”, do SPC,
A turnê segue a linha “Uma Brasileira”, do
dia 20, na Red Eventos,
em Jaguariúna, com a de seu álbum gravado Paralamas do Sucesturnê “Baile do Nêgo pela Som Livre, e está so, fazem parte do repVéio 2”, e promete mex- percorrendo todo o país, ertório.
er com a emoção do pú- resgatando não só os
O axé é representado

por “Araketu É Bom Demais”, “Liberar Geral”,
“Milla” e “Eva”, entre
outros.
Alexandre também
relembra o funk pop de
Claudinho & Buchecha
com “Quero te Encontrar” e “Só Love”.
Ainda marcam presença os clássicos populares “Morango do Nordeste”, “Agamamou” e
“Bom-bocado”,
essas
duas últimas famosas
pelo Art Popular.
O pagode é representado pelos hits “Me
Apaixonei Pela Pessoa
Errada”,
“Telegrama”
e “Beijo Geladinho”.
No repertório sertanejo, Alexandre escolheu
“Adoro Amar Você”,
“Você Vai Ver”, “Não
Aprendi a Dizer Adeus”

e “Evidências”.
“Estávamos
trabalhando uma turnê
internacional e muitas
pessoas aqui no Brasil pediam nosso show,
então resolvemos fazer
um baile com os grandes
hits 90, que foi uma época recheada de sucessos.
Todas as músicas
foram escolhidas com
muito carinho e dedicação, pois foram músicas muito marcantes na
época e que empolgam o
público até hoje.
É uma responsabilidade imensa reproduzi?las”, conta Alexandre,
com o show que resgata
os melhores momentos
com os maiores hits da
década de 90.
Mais um grande
sucesso da GP Produções

e Red Eventos! Garanta
já o seu ingresso!
A Red Eventos, que
fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna,
terá abertura às 22h00 e
ingressos a partir de R$
50,00, que podem ser
adquiridos nos pontos
de venda ou através do
site www.agoraingressos.com.br.
Confira maiores detalhes e a programação
completa de eventos
(16/07 – Fábio Jr.;
26/08 – Zé Ramalho;
03/09 – Jorge Aragão e
Diogo Nogueira; 21/10
– Marisa Monte; 19/11
– Chitãozinho & Xororó
50 Anos; 09/12 – Zezé
di Camargo & Luciano)
através do site www.GPPRODUCOES.com.br

Ceaflor registra alta de 40% nas vendas neste Dia
das Mães
Da Redação
O Ceaflor, mercado
de flores, plantas e acessórios para floricultura e
decoração localizado no
Circuito das Flores, em
Jaguariúna, reconhece
um crescimento de 40%
nas vendas nesta semana que antecede o Dia
das Mães, em relação a
igual período em 2021.
A data é a principal para
o setor e representa 25%

do volume comercializado anualmente.
O motivo desse desempenho agora está na
recuperação de alguns
setores da economia,
entre eles o de eventos,
a partir da melhora nos
índices da pandemia do
novo coronavírus. “A
gente passou por um
momento muito difícil, com lojas fechadas
e o setor de eventos
completamente para-

do. Agora, as perspectivas são muito boas e
cada vez melhores, com
as lojas funcionando a
todo vapor e os eventos, como festas de casamentos, aniversários
e reuniões familiares,
voltando a acontecer”,
explica Antonio Carlos
Rodrigues, presidente
do Ceaflor.
“Os reflexos da retomada e a evolução nas
vendas são claramente

sentidos neste Dia das
Mães. Inclusive, tem
produtos que já estão
esgotados, pois o nosso
trabalho de venda é anterior. As lojas no varejo vendem do meio até
o final de semana, mas
as flores que vão para
o Brasil inteiro começaram a sair daqui na
segunda-feira e continuam ao longo dessa
semana”, comenta Rodrigues.
Historicamente,
o
Dia das Mães representa em torno de um quarto do que o setor fatura
por ano em flores envasadas e de corte, usadas
na confecção de arranjos e buquês, presentes
bastante
procurados
nessa semana. “Dia das
Mães é o Natal do nosso
setor”, resume.
Uma das principais
vantagens do Ceaflor é
que os clientes encontram todos os produtos
em um só lugar, gerando economia de tempo
e dinheiro. Os boxes
são divididos por ca-

tegorias: acessórios de
jardinagem, acessórios
de decoração, flores de
corte, flores em vaso e
plantas
ornamentais
para paisagismo.

sas a mais), 670 vagas
para caminhões (sendo
362 em docas) e outras
1.000 para veículos de
passeio ou utilitários.
Nas segundas e quartas-feiras, dias dedicados
ao setor atacadista, são
cerca de 750 caminhões
saindo carregados de
produtos para todas as
regiões do país.

AMPLIAÇÃO
O Ceaflor completou
dois anos e meio em
março de 2022 e já entregou uma importante
ampliação, que foi impulsionada pela evolução das vendas.
SERVIÇO:
Desde o começo de
Ceaflor
abril são 946 boxes ocuEndereço: Rod Pref.
pados por 390 empre- Aziz Lian (SP 107), km
sas (o que representa 29,3, Borda da Mata,
247 boxes e 40 empre- Jaguariúna/SP.

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:
─────────────────────────────────────────────────────────────
GERALDO FERREIRA LIMA FILHO e JULIANA CRISPIM LOPES DE OLIVEIRA, sendo GERALDO
FERREIRA LIMA FILHO, divorciado, nascido no dia treze de fevereiro de um mil e novecentos e
setenta e dois (13/02/1972), de nacionalidade brasileira, pedreiro, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de GERALDO FERREIRA LIMA e de MARIA ISOLETE
BRANDINO LIMA; e JULIANA CRISPIM LOPES DE OLIVEIRA, viúva, nascida no dia dezenove
de maio de um mil e novecentos e oitenta e cinco (19/05/1985), de nacionalidade brasileira, autônoma, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de OSVALDO
CRISPIM DA SILVA e de NADIR DE PAULA SOUZA E SILVA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
LUIZ FELIPE NOGUEIRA DOS SANTOS e INGRID SANTAREM GOMES, sendo LUIZ FELIPE NOGUEIRA DOS SANTOS, solteiro, nascido no dia onze de março de um mil e novecentos e noventa e
quatro (11/03/1994), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ NILTO GOMES DOS SANTOS e de PATRICIA DA
SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS; e INGRID SANTAREM GOMES, solteira, nascida no dia vinte e
oito de junho de um mil e novecentos e noventa e sete (28/06/1997), de nacionalidade brasileira,
autônoma, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ADMILSON RODRIGUES GOMES e de SILVIA COSTA SANTAREM GOMES.
─────────────────────────────────────────────────────────────
GABRIEL ISSAMU TATEOKA e DANIELA DA SILVA OLEGARIO, sendo GABRIEL ISSAMU TATEOKA, solteiro, nascido no dia vinte e sete de fevereiro de um mil e novecentos e noventa e
seis (27/02/1996), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Mogi Guaçu - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filho de HENRIQUE TAKESHI TATEOKA e de LUCIMÉRI
FERREIRA; e DANIELA DA SILVA OLEGARIO, solteira, nascida no dia vinte e nove de julho de dois
mil e quatro (29/07/2004), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Araras - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de NEI GOMES OLEGARIO e de VILMA SUELI DA SILVA
OLEGARIO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
JÉFERSON LUIS DE ALMEIDA e DANIELA CRISTINA DOS SANTOS, sendo JÉFERSON LUIS
DE ALMEIDA, solteiro, nascido no dia três de dezembro de um mil e novecentos e noventa e dois

(03/12/1992), de nacionalidade brasileira, trabalhador rural, natural de Mogi Guaçu - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOÃO CARLOS LEMES DE ALMEIDA e de SANDRA
APARECIDA FABRI DE ALMEIDA; e DANIELA CRISTINA DOS SANTOS, solteira, nascida no
dia dezessete de julho de um mil e novecentos e noventa e oito (17/07/1998), de nacionalidade
brasileira, do lar, natural de Leme - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS e de ROSEMARY CRISTINA BENEDITO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
VITOR AUGUSTO ZANCHETTA DA SILVA e BRUNA LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA , sendo
VITOR AUGUSTO ZANCHETTA DA SILVA, solteiro, nascido no dia onze de março de um mil e
novecentos e oitenta e três (11/03/1983), de nacionalidade brasileira, educador físico, natural de
Moji Mirim - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ FRANCISCO PINTO
DA SILVA e de IVANI APARECIDA ZANCHETTA DA SILVA; e BRUNA LETICIA DE OLIVEIRA
PEREIRA , solteira, nascida no dia primeiro de outubro de um mil e novecentos e noventa
(01/10/1990), de nacionalidade brasileira, corretora de imóveis, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOAQUIM PEREIRA e de ELISABETE DE
OLIVEIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
THOMAS RAFAEL CALLEF e CAROLINE DA CUNHA SILVA, sendo THOMAS RAFAEL CALLEF,
solteiro, nascido no dia treze de março de um mil e novecentos e oitenta e nove (13/03/1989), de
nacionalidade brasileira, vigilante, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de LUCIO DOMINGOS CALLEF e de SANDRA CRISTINA VINAGRE CALLEF; e CAROLINE DA CUNHA SILVA, solteira, nascida no dia primeiro de julho de um mil e novecentos
e noventa e três (01/07/1993), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Itamaraju - BA,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ISNALDO VIANA SILVA e de ADELANE BALDRAIA DA CUNHA SILVA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
RODRIGO MARCHEZINI INACIO e CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA, sendo RODRIGO MARCHEZINI INACIO, solteiro, nascido no dia onze de junho de um mil e novecentos e noventa e
seis (11/06/1996), de nacionalidade brasileira, instalador de internet, natural de Conchal - SP,
residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de GILSON APARECIDO INACIO e de CLEUSA
MARCHEZINI INACIO; e CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA, solteira, nascida no dia dezoito de julho
de um mil e novecentos e noventa e nove (18/07/1999), de nacionalidade brasileira, vendedora, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ALOISIO FERREIRA
DE OLIVEIRA e de JOSIANE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA e DANIELA APARECIDA DUARTE, sendo DJALMA LUCIO
DE OLIVEIRA, solteiro, nascido no dia primeiro de maio de um mil e novecentos e oitenta
(01/05/1980), de nacionalidade brasileira, motorista, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de FERDINANDO DE OLIVEIRA e de CAROLINA BRAGLIN DE
OLIVEIRA; e DANIELA APARECIDA DUARTE, divorciada, nascida no dia vinte e seis de maio de
um mil e novecentos e oitenta e quatro (26/05/1984), de nacionalidade brasileira, caixa, natural de
Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO CLAUDIO DUARTE
e de LUZIA PINHEIRO DUARTE.
─────────────────────────────────────────────────────────────
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 05 de maio de 2022.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.06 08:36:13 -03'00'
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Editais

“Palácio 30 de Novembro”

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022
Concurso Público nº 01/2021
Homologação: 12/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
Processo Seletivo nº 001/2021
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B
– Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica
de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/000164, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo
relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 06
de maio de 2022 à 12 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

NOME

EMPREGO

Marcílio Luiz de Camargo Filho

Coordenador Legislativo Financeiro
e Recursos Humanos

CLASSIFICAÇÃ
O
2º

O candidato convocado deverá se apresentar na Câmara Municipal de Cosmópolis até o dia
13 de maio de 2022.
No caso de desistência, o candidato deverá formalizar Termo de Desistência, passando sua
vez para o próximo candidato classificado.
Câmara Municipal de Cosmópolis, 06 de maio de 2022.

Câmara Municipal de Cosmópolis
Renato Trevenzolli
Presidente

“Palácio 30 de Novembro”

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Cosmópolis
Classificação
Candidato
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

A Câmara Municipal de Cosmópolis CONVOCA para a posse o candidato abaixo relacionado,
aprovado no Concurso Público nº 01/2021 para o cargo de Coordenador Legislativo
Financeiro e Recursos Humanos, para se apresentar na Câmara Municipal de Cosmópolis,
localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, 500, Centro, no Município de Cosmópolis – SP,
para a comprovação dos requisitos para a ocupação do cargo e apresentação dos
documentos elencados no item 12 do Edital do Concurso Público nº 01/2021, ocasião em que
será encaminhado para a realização de exame médico.

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

Prisciene Farias Souza
Guilherme Vieira Pereira dos Santos
Leticia Decresci França
Gabriela Nunes de Lima
Brenda Campos Milani
Rodrigo Herrero Macedo
Jeniffer Silva Moura

PORTARIA Nº 875/2022
“Dispõe sobre nomeação para ocupar emprego em caráter permanente”
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO VII, DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE 29.11.2000.

Holambra, 06 de maio de 2022.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear para exercer o emprego em caráter permanente,
regido pela C.L.T., conforme habilitação no Concurso Público nº 01/2021:

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

NOME
Marcílio Luiz de Camargo Filho

RG Nº
25.349.353-5

COMUNICADO AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

EMPREGO
Coordenador
Legislativo
Financeiro
e
Recursos
Humanos

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na presente data.

A Câmara Municipal de Cosmópolis, de acordo com o § único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, comunica a população cosmopolense que será realizada, no dia 11 de maio de 2022, quarta-feira, às 19 horas, no Plenário João Capato, Audiência Pública para tratar sobre o Projeto de Lei nº
35/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências”.

Rua Presidente Getúlio Vargas, 500 Centro
CEP 13.150-000
Cosmópolisas
- SP
Artigo 3º - Revogam-se
disposições em contrário.
Fone/fax:(019) 3812-9800
www.camaracosmopolis.sp.gov.br
E-mail:
cmcosmo@uol.com.br
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS,
03 DE
MAIO DE 2022.

O referido projeto de lei está disponível no site da Câmara Municipal www.camaracosmopolis.sp.gov.
br, na aba Processo Legislativo/Projetos em Tramitação/Projeto de Lei do Executivo.

Renato Trevenzolli
Presidente

Convidamos toda a população cosmopolense e segmentos organizados da sociedade para contribuir
com sugestões na referida audiência pública.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 29 DE ABRIL DE 2022.
Renato Trevenzolli
Presidente

Adriano Luiz de França
1º Secretário

Ricardo Fernando Guimarães
2º Secretário

Publicado na Secretaria, na data “supra”.

Extrato de Contrato
CONTRATO: 021/2022
PROCESSO: 029/2022
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: FDV ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: A contratada obriga-se a fornecer: 3 (três) TUBOS OCRE com a seguinte especificação
“COLETOR LISO JEI DN400 TIGRE”, conforme descrição do orçamento nº 2504-02 apresentado
pela contratada.
VALOR GLOBAL: R$ 13.963,68 (Treze mil e novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito
centavos).
Data Assinatura: 03 de maio de 2022.

Maria Cristina Mathenhauer Guerreiro
Supervisora Legislativa Administrativa

Extrato de Contrato Aditado
CONVITE: 004/2021
CONTRATO: 009/2021
PROCESSO: 010/2021
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: PAES & MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
OBJETO: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, tendo como vigência 04
de maio de 2022 a 04 de maio de 2023, de acordo com o contrato inicial e conforme Lei.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR ADITADO: Por acordo entre as partes não houve reajustes de preços, mantendo-se o valor
já aplicado.
Valor mensal de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), obtendo um Valor global de R$ 165.600,00
(cento e sessenta e cinco mil reais e seiscentos reais).
Data Assinatura: 02 de maio de 2022.

Extrato de Contrato
PREGÃO PRESENCIAL: 003/2022
CONTRATO: 022/2022
PROCESSO: 027/2022
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
CONTRATADO: LAO INDÚSTRIA LTDA.
OBJETO: Pregão Presencial menor preço Global, para contratação de empresa especializada para
fornecimento de 2.000 (dois mil) hidrômetros volumétricos “classe c”, 1,5 m³ X ¾ X 115 cm, com entrega parcelada, para execução dos serviços pelo SAEANm no período de 12 (doze) meses, conforme
especificações e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência.
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses.
VALOR CONTRATAÇÃO: O valor unitário é de R$167,40 (cento e sessenta a sete reais e quarenta
centavos), que resulta em um valor global contratado de R$ 334.800,00 (trezentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais).
Data Assinatura: 05 de maio de 2022.
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.06 08:36:26 -03'00'

06 de Maio de 2022

A
O
H
N
RI
A
C
S
SO
E
S
Ã
O
M
N
S
A
S
A
TOD

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.06 08:36:41 -03'00'

4

