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Prefeitura de Artur Nogueira inicia obras de
nivelamento da Estrada São Bento

A Prefeitura de Artur Nogueira iniciou, nesta segunda-feira (09), a limpeza e
nivelamento da Estrada São
Bento. Tais serviços se fazem
necessários para a pavimentação asfáltica da via, que
deve ser iniciada em breve. A
obra é promessa de campanha e uma reivindicação dos
moradores que sofrem com a
poeira em período de seca e
o barro em tempos de chuva.
Nesta manhã, maquinários da Administração Municipal têm sido usados para a
limpeza do local, o que inclui
retirada de entulhos e lixo,
além de melhorias no nivelamento. Para o prefeito Lucas
Sia, o asfalto da via é mais
um compromisso do governo
que está sendo cumprido, e
que trará ainda mais qualidade de vida aos moradores
do São Bento e motoristas
que utilizam a via.

Mogi Guaçu e Serra Negra poderão
receber Programa Casa da Mulher
O governo estadual poderá ampliar o Programa
Casa da Mulher a partir da
implantação de unidades em
Mogi Guaçu e Serra Negra.
Esta iniciativa contempla
as Indicações 2945/2022
e 3113/2022, do deputado
Edmir Chedid (União), ao
governador Rodrigo Garcia
(PSDB) e também à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – responsável pelo Programa.

Pronto
Atendimento
Infantil 24h
entra em
operação
no Hospital
Municipal de
Jaguariúna
Entrou em operação nesta
segunda-feira, dia 9 de maio,
o Pronto Atendimento Infantil
(PAI), centro destinado exclusivamente a demandas de urgência e emergência de crianças e adolescentes até 13 anos,
24 horas por dia e sete dias por
semana. A unidade está funcionando no Pronto-Socorro
do Hospital Municipal Walter
Ferrari. A partir desta segunda,
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.
Página 5.

O Programa Casa da Mulher oferece apoio ao público
feminino, por meio de acolhimento psicológico, jurídico e de cursos de formação
profissional. “As unidades
do Estado oferecem importantes serviços para acolher
e atender gratuitamente as
mulheres, com foco na cidadania e saúde. Também possui iniciativas de combate à
discriminação e à violência”,
comentou.

Congresso
técnico do
Amador 2022
será no dia 10
de maio em
Mogi Mirim

Nas Indicações, Edmir
Chedid também lembrou que
o Programa oferece orientações e treinamentos sobre
empreendedorismo. “Dessa
forma, a mulher tem mais
uma forma para atingir a
independência financeira.
As Indicações estão fundamentadas em requerimentos
das vereadoras Judite de
Oliveira, de Mogi Guaçu, e
de Bárbara Magaldi, de Serra
Negra”, disse.
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Aprovado
projeto que
destina prédio
público para
nova sede
da Câmara
Municipal de
Amparo

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria
de Esporte, vai promover, na
terça-feira (10), o Congresso
Técnico do Campeonato Municipal de Futebol Amador. O
encontro será a partir das 18h,
no Salão Vermelho da Estação
Educação, no Centro. Estão
convidadas todas as equipes
de futebol amador da cidade
interessadas em participar da
edição de 2022. Serão apresentadas as propostas de regulamento e formato de disputa,
além da projeção do calendário
da competição.
A organização fará contato
com as equipes já cadastradas
na Secretaria de Esporte, mas
reitera que o convite é aberto a
todos os interessados.

Foi aprovado na noite do
dia 2 de maio, em sessão
ordinária, o Projeto de Lei
nº 33/2022, que autoriza o
Chefe do Executivo a disponibilizar um prédio público para
sediar a Câmara Municipal de
Amparo. O imóvel se localiza
no Jardim São Roberto, ao
final da Avenida Dr. Carlos
Augusto do Amaral Sobrinho.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Carlos
Cazotti (MDB), a nova sede
vai oferecer melhores condições para o funcionamento
do Poder Legislativo e uma
economia anual de R$ 143
mil gastos com o aluguel.
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Educação
convida
escolas para
discutir ações
de combate
à dengue em
Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de
Educação vai realizar um encontro com representantes
de todas 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.
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Centro Cultural de Mogi Guaçu sedia
exposição do artista plástico Zép

As obras do artista plástico Zép estão em exposição
no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na
Avenida dos Trabalhadores,
2.651, Jardim Camargo. O
público terá a oportunidade
de prestigiar cerca de 30
trabalhos com domínio de
técnica tradicional de man-
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dalas. A exposição pode ser
visitada até 30 de maio de
segunda a sexta-feira das 8h
às 17h e aos sábados das 9h
às 16h, com entrada franca
e classificação etária livre.
O artista José Pereira de
Sousa, o Zép, é natural da
Paraíba (PB) e reside atualmente em Diadema (SP).
Página 8.
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A nova face do
empreendedorismo paulista
*

*

Por Tirso Meirelles

Em 2021, quase 10
milhões de paulistas
entre 18 e 64 anos
estavam envolvidos
com um negócio próprio, seja na criação
ou na manutenção
do empreendimento.
É como se quase toda
população da cidade
de São Paulo ou todos os habitantes de
Guarulhos, Campinas, São Bernardo
do Campo, São José
dos Campos, Santo André, Ribeirão
Preto, Osasco, Sorocaba, Mauá e São
José do Rio Preto
fossem empreendedores. Esse número
representa 31,4% do
total da população
adulta do estado.
Caso São Paulo fosse
um país, teríamos a
quarta maior taxa de
empreendedorismo
estabelecido, à frente inclusive do Brasil (9,9%). A maior
taxa foi encontrada na Coreia do Sul
(16,4%).
Esse desempe nho deveu-se aos
empreendedores estabelecidos – com
mais de 36 meses de
atividade –, cuja sobrevivência aumentou. De acordo com
a pesquisa Global
Entrepreneurship
Monitor São Paulo
(GEM SP) 2022, a
taxa desses empreendedores no Estado saltou de 10%
em 2020 para 12,4%
em 2021. Boa parte
disso é reflexo da retomada da economia
do Estado, cujo Produto Interno Bruto
(PIB) foi superior
ao índice do Brasil, puxado por TI,
construção e setor
financeiro. Exceto o
último, os dois outros segmentos têm
alta participação dos
pequenos negócios.
São os sobreviventes à pandemia do
Covid-19. Ao permanecer em atividade,
esses empreendedores mostraram a importância do amadu-

Educação para poucos é
o avesso de si
Por Danilo Costa

recimento da gestão
e comprovam a eficácia de três “vacinas”
disponibilizadas
no período: maior
acesso a crédito, por
meio do Programa
Nacional de Apoio
às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), ingresso em
programas como Auxílio Emergencial
e Programa Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda (BEm),
e a implantação de
tecnologias digitais
– muito impulsionadas pelo Sebrae:
40,4% dos estabelecidos, 48,9% dos
nascentes e 33,6%
dos novos aceleraram a implantação
de tecnologias digitais ou passaram
a fazer uso dessas
tecnologias.
O estudo, que é a
maior pesquisa mundial sobre empreendedorismo, revelou
também outro lado
da moeda do empreendedorismo: a taxa
de empreendedorismo inicial – com
até 3,5 anos de atividade - apresentou
uma leve redução de
21,2% (2020) para
19,2% (2021). E mudou a face dos que
lideram um empreendedorismo inicial.
Apesar de a maioria
ainda ser formada
por homens (53,8%),
aumentou a participação das mulheres (46,2%, 1,6 p.p
a mais), são jovens
(47,2% têm entre
18 a 34 anos), estão
mais escolarizados
(42,7% têm ensino
médio completo e
34,6% possuem o
superior completo) e
41,1% declararam ter
renda entre um e seis
salários mínimos,
ante 31,9% em 2020.
Os dados revelados nesse detalhado
raio-X da atividade empreendedora
apontam um movimento bem interes-

sante do empreendedorismo paulista
para os próximos
anos: de um lado, os
empreendedores por
necessidade – 73%
declararam que abriram um negócio para
ganhar a vida; esse
resultado é inferior
ao resultado de 2020
(76%), mas ainda assim é um sinal forte
de que ainda no ano
passado a dificuldade de obter um posto
de trabalho moveu
boa parte desses empreendedores. E de
outro lado, dos estabelecidos sobreviventes à pandemia,
que querem fazer a
diferença na sociedade, e que agora
precisam engrenar
o processo de competitividade.
Necessidade ou
oportunidade; sonho
ou única saída. Não
importa a motivação. Estamos atentos
a essas duas grandes faces do perfil
de empreendedorismo detectadas pela
pesquisa e temos
promovido transformações em nossos
produtos e serviços
para atender as diferentes demandas
desses públicos,
fornecendo orientação, conhecimento
de ponta, acesso à
inovação e a mercados que permitam
aos empreendedores
transpassar a ponte
entre o sonho e o
sucesso do negócio.
Neste ano, em
que completamos
50 anos ininterruptos de apoio ao
pequeno negócio,
nosso compromisso continua sendo
este: estar conectado
às necessidades dos
empreendedores,
consolidando esses
empreendimentos
em pilares do processo de reconstrução sustentável.
Tirso Meirelles
Presidente do SEBRAE-SP
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Intitulado “Reimagining our futures together: A new social contract for education”,
um estudo recente da
Unesco é categórico
logo nas primeiras páginas: “Nossa humanidade e Planeta Terra
estão sob ameaça”. O
texto ainda segue com
algo óbvio aos nossos
olhos, porém necessário de ser registrado:
“A pandemia apenas
provou nossa fragilidade e nossa falta de
interconexão”.
O documento em
questão destaca quão
crucial é expandir as
oportunidades educacionais, bem como o
estabelecimento de um
novo Contrato Social
que beneficie todas as
crianças e os jovens.
O protagonismo da
Unesco na promoção
de uma educação de
qualidade para todos
não é de hoje. Não por
acaso, o Dia Mundial
da Educação – celebrado globalmente em 28
de abril – só foi instituído após a realização
do Fórum Mundial da
Educação, que aconteceu no Senegal, em
2000.
Nós, profissionais
dessa área, temos sempre que pensar à frente.
Como prever nossa realidade em 2050, considerando que temos
um mundo cheio de
desigualdades a serem
corrigidas? Esse documento da instituição,
preparado por uma
comissão chefiada pela
presidente da Etiópia,
Sahle-Work Zewde,
propõe a elaboração
desse novo Contrato
Social, mencionado anteriormente. Com isso,
a sociedade pode atuar
por benefícios comuns,
como o acesso à educação de qualidade por
toda a vida e fortalecimento do ensino como
um bem comum.
Mais do que uma
meta cravada na pedra,
o relatório funciona
como um convite para
pensar e não necessa-

riamente um projeto.
Há inúmeros pontos
– e falaremos deles a
seguir – que podem ser
considerados regionalmente em cada nação,
escola ou metodologia de aprendizagem.
Nada deve ser empregado no formato de
cima para baixo, tudo
deve ser relativizado e
contextualizado.
Segundo a publicação, ao longo do século
20, a educação visava,
essencialmente, apoiar
esforços de cidadania e
desenvolvimento por
meio da escolaridade
obrigatória para crianças e jovens. Mas isso
mudou – e acho que
todos concordamos a
respeito. Atualmente,
enfrentamos graves
riscos para o futuro da
humanidade e do próprio planeta vivo. Com
a pandemia, só pude
notar que tivemos um
despertador tocando
bem alto, como quem
brada: “Acorde rápido”. Pensei que 2022
começaria mais otimista e altruísta, entretanto, fomos surpreendidos por uma guerra
no leste europeu. É
preciso melhorar. O
ser humano ainda tem
muito que ser polido e
lapidado.
Sob uma perspectiva pedagógica, deve-se
reinventar urgentemente a educação para
nos ajudar a enfrentar
desafios comuns. O
novo contrato da sociedade deve nos unir
em torno de esforços
coletivos e fornecer o
conhecimento e a inovação necessária para
moldar futuros sustentáveis e pacíficos
para todos ancorados
em questões sociais,
econômicas e justiça ambiental. Deve-se defender o papel
desempenhado pelos
professores. De acordo
com o estudo da Unesco, há três perguntas
essenciais a serem
feitas à educação ao
olharmos para 2050: O
que devemos continuar
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fazendo? O que devemos abandonar? O que
precisa ser inventado
criativamente de novo?
As questões que
surgem precisam ser
tomadas e respondidas
localmente nos países, nas escolas, nos
programas e nos sistemas educacionais. Há
nações que iniciaram
projetos elaborados
de sustentabilidade
– dentro e fora das salas de aula. Há outras
que vivem diariamente
ameaças constantes,
sejam de guerra ou de
queda da democracia.
Precisa-se avaliar com
uma lupa cada realidade isoladamente e
propor ações contínuas e estruturadas.
Existe, entretanto, um
denominador comum:
grupos socialmente
privilegiados continuam tendo acesso à qualidade superior. O novo
olhar educacional deve
pensar em inclusão
como ponto de partida.
Como bem adiantei no
título, uma educação
para poucos é o oposto
de si.
As escolas devem
ser locais educacionais
protegidos por causa
da inclusão, equidade
e bem-estar individual
e coletivo que apoiam,
também reimaginados
para melhor promover a transformação
do mundo para uma
direção mais justa,
equitativa e um futuro
sustentável. Devemos
aproveitar e ampliar
as oportunidades educacionais que ocorrem
ao longo da vida e em
diferentes espaços culturais e sociais. É preciso polir essa pedra preciosa constantemente,
deixando para trás os
resíduos e aprimorando sua parte valiosa.
Danilo Costa é ex-mantenedor escolar,
advogado formado
pela FGV-SP e fundador do Educbank,
principal ecossistema
financeiro dedicado às
escolas
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Mogi Guaçu e Serra Negra poderão receber
Programa Casa da Mulher
Da Redação

gional – responsável pelo
Programa.
O governo estadual
O Programa Casa da
poderá ampliar o Pro- Mulher oferece apoio ao
grama Casa da Mulher a público feminino, por meio
partir da implantação de de acolhimento psicológiunidades em Mogi Guaçu co, jurídico e de cursos de
e Serra Negra. Esta ini- formação profissional. “As
ciativa contempla as In- unidades do Estado oferedicações 2945/2022 e cem importantes serviços
3113/2022, do deputado para acolher e atender graEdmir Chedid (União), tuitamente as mulheres,
ao governador Rodrigo com foco na cidadania e
Garcia (PSDB) e também saúde. Também possui
à Secretaria de Estado iniciativas de combate à
de Desenvolvimento Re- discriminação e à violên-

cia”, comentou.
Nas Indicações, Edmir
Chedid também lembrou
que o Programa oferece
orientações e treinamentos sobre empreendedorismo. “Dessa forma, a
mulher tem mais uma
forma para atingir a independência financeira.
As Indicações estão fundamentadas em requerimentos das vereadoras
Judite de Oliveira, de
Mogi Guaçu, e de Bárbara
Magaldi, de Serra Negra”,

disse.
O Programa Casa da
Mulher é formado por
pessoas acima de 14 anos
de idade de todas as raças,
etnias, gêneros e deficiências, sem a exclusão
de nenhuma categoria.
Dessa forma, é capaz de
promover em nível estadual a inclusão de políticas
públicas voltadas para este
grupo. “O intuito é de que
este Programa possa estar
presente em todo o interior paulista”, concluiu.

Empregos formais registraram queda na RMC em
março
Da Redação
Na comparação com
março de 2021, os postos de trabalho com
carteira assinada ficaram 5,08% menores na
Região Metropolitana
de Campinas. Já em
relação a fevereiro de
2022, a redução foi de
40,08%. No acumulado do ano (janeiro
a março) a queda no
número empregos foi
de 26,85% frente ao
mesmo período do ano
passado
A geração de postos
de trabalho na Região
Metropolitana de
Campinas ficou 5,08%
menor em março deste
an o , n a c o m pa ração
com março de 2021
(5.106 X 5.379). As únicas atividades econômicas que cresceram no
número de admissões
foram os Serviços e a
Agropecuária. A primeira, em 95,5%, e, a
segunda, em 49,4%. A
Construção Civil recuou
em 86,99%, a Indústria
em 76,7%, e o Comércio, em 41,64%, frente a

março do ano passado.
Os dados são do Novo
CAGED, avaliados pela
Associação Comercial e
Industrial de Campinas
(ACIC).
Na comparação com
fevereiro de 2022, na
RM C, t o das as atividades econômicas
apresentaram queda
na geração de postos de
trabalho. Em fevereiro,
a soma das contratações
chegou a 8.521, contra
as 5.106 de março, uma
redução de 40,08%.
Campinas
Em  Campinas, foram
gerados, em março
deste ano, 1.627 postos
de trabalho, o que representa 55,84% a mais
do que os 1.044 postos criados em março
de 20 21 . O setor d e
Serviços foi o único que
expandiu (113,68%).
A Agropecuária regrediu em 287,50%; a
Construção Civil em
44,13%; o Comércio em
30,23%, e a Indústria
em 26,88%, em relação
a março de 2021. Já em
relação a fevereiro deste

ano, apenas a Indústria
de Transformação apresentou elevação em
Camp inas (56 ,9 2%).
“Avaliando os números no acumulado do
ano de 2022, (janeiro
a março), constata-se
que o primeiro trimestre deste ano gerou
26,85% menos postos
de trabalho na RMC, do
que o mesmo período
de 2021. Em Campinas,
a redução na geração de
postos de trabalho, no
acumulado de 2022, foi
de 26,85%”, explica o
economista e diretor da
ACIC, Laerte Martins.
O economista destaca, ainda, que o
salário médio de admissão apresentou uma
redução de 2,03% em
março, sobre o salário
de fevereiro de 2022
(R$ 1.782,57 contra
R$ 1.821,29), demonstrando que a média
salarial continua em
queda. “A qualificação
do emprego também
permanece abaixo das
especificações e necessidades da mão de obra
procurada pelas em-

presas. Para os próximos meses, o cenário
quanto a uma eventual
expansão da mão de
obra é de indefinições,
devido à guerra entre a
Rússia e a Ucrânia, que
já mostra um impacto negativo no crescimento de mais postos
de trabalho, na nossa
região e no País”, anal-

isa Laerte Martins.
Nível Nacional
Em nível  nacional, segundo o Novo
CAGED, o Emprego
Formal com Carteira
Assinada, em março
de 2022, apresentou
um saldo positivo de
136.189 postos de trabalho, decorrente de
1.953.071 admissões

e de 1.816.882 demissões. Em relação a
março de 2021, o emprego reduziu-se em
26,04%, com volumes
em expansão de 12,77%
no segmento de Serviços
e de 0,16% na Construção Civil. O Comércio demitiu 98,04%, a
Indústria 63,80%, e a
Agropecuária 466,19%.

MAIO AMARELO: Arteris promove ações
em fomento ao trânsito mais seguro nas sete
concessões do grupo
Da Redação
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menor em março deste ano, 1.627 postos de traano, na comparação com balho, o que representa
março de 2021 (5.106 X 55,84% a mais do que os
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o Comércio, em 41,64%, 2021. Já em relação a
frente a março do ano fevereiro deste ano, ape-

nas a Indústria de Transformação apresentou
elevação em Campinas
(56,92%). “Avaliando os
números no acumulado
do ano de 2022, (janeiro
a março), constata-se
que o primeiro trimestre
deste ano gerou 26,85%
menos postos de trabalho na RMC, do que o
mesmo período de 2021.
Em Campinas, a redução
na geração de postos de
trabalho, no acumulado
de 2022, foi de 26,85%”,
explica o economista e
diretor da ACIC, Laerte
Martins.
O economista destaca, ainda, que o salário
médio de admissão
apresentou uma redução
de 2,03% em março, sobre o salário de fevereiro
de 2022 (R$ 1.782,57
contra R$ 1.821,29),
demonstrando que a
média salarial continua
em queda. “A qualificação do emprego também permanece abaixo
das especificações e necessidades da mão de
obra procurada pelas
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empresas. Para os próximos meses, o cenário
quanto a uma eventual
expansão da mão de
obra é de indefinições,
devido à guerra entre a
Rússia e a Ucrânia, que
já mostra um impacto
negativo no crescimento
de mais postos de trabalho, na nossa região e
no País”, analisa Laerte
Martins.
Nível Nacional
Em nível  nacional,
segundo o Novo CAGED,
o Emprego Formal com
Carteira Assinada, em
março de 2022, apresentou um saldo positivo de 136.189 postos
de trabalho, decorrente
de 1.953.071 admissões e de 1.816.882 demissões. Em relação a
março de 2021, o emprego reduziu-se em
26,04%, com volumes
em expansão de 12,77%
no segmento de Serviços
e d e 0,16 % n a C o nstrução Civil. O Comércio demitiu 98,04%, a
Indústria 63,80%, e a
Agropecuária 466,19%.
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Pessoas com deficiência têm apoio da Prefeitura de Artur
Nogueira para conseguir emprego
feita de forma presencial no PAT - alocado na
unidade do Poupatempo
-, e localizado na Rua
Alice Pereira Mansur,
Nº 51, na Vila Queiroz.
Ou via e-mail, através do
endereço eletrônico pat@
arturnogueira.sp.gov.br,
com as cópias dos documentos em anexo.
Dúvidas sobre o envio
podem ser esclarecidas
pelo telefone (19) 3827De Artur Nogueira
currículos de PCDs com 5429 (WhatsApp) ou pelo
o objetivo de reformular (19) 3827-9700 - ramal
Pessoas com deficiên- o banco de dados e inter- 9890.
cia (PCD) agora contam mediar a contratação com
“Prezamos por
o apoio da Prefeitura de as empresas. Além do condições iguais a todos,
Artur Nogueira para con- currículo, será necessário quebrando preconceitos
seguir emprego. Entre os apresentar o RG, Carteira e fornecendo oportunidias 9 e 13 e maio, o Posto de trabalho, e cópia do dades para quem estiver
de Atendimento ao Tra- laudo médico.
qualificado. Queremos
balhador (PAT) receberá
A entrega pode ser manter nosso banco de

dados atualizados e, para
isso, contamos com a
colaboração dos PCDs
nogueirenses”, enfatizou
a Prefeitura.
REDE DE APOIO
A necessidade de coleta dos currículos foi identificada durante reunião
realizada no último dia 27
de abril pela Prefeitura,
por meio da secretaria
de Administração, para
apresentar o programa
“Meu Emprego Inclusivo”, do Governo do Estado, e fomentar a inclusão
dos PCDs nogueirenses
no mercado formal de
trabalho.
O encontro contou com
a presença de representantes dos RHs de diver-

sas empresas da cidade;
com a agente de Desenvolvimento Municipal;
representante do PAT; e
com a representante da
SORRI Campinas Adriana Cerveira Soares de
Oliveira - uma das instituições responsáveis por
aplicar o programa “Meu
Emprego Inclusivo” na
Região de Campinas.
Já no último dia 26
de abril, seis deficientes
passaram por consultas
médicas e tiveram emitidos os laudos de funcionalidade por meio de
uma parceria com o PAT
de Jaguariúna e o Polo de
Empregabilidade Inclusiva de Campinas.
MEU EMPREGO IN-

CLUSIVO
O programa “Meu Emprego Inclusivo”, do Governo de São Paulo, tem
como objetivo promover
a inclusão, permanência
e desenvolvimento profissional de pessoas com
deficiência no mercado
de trabalho por meio da
metodologia do Emprego
Apoiado.
O Trabalho Inclusivo
está apoiado em seis
ações:
-Qualificação profissional e empreendedora;
-Análise do perfil
profissional;
-Perfil da funcionalidade e laudo médico;
-Encaminhamento
para vagas de emprego;
-Apoio as Empresas.

Aprovado projeto que destina prédio público para
nova sede da Câmara Municipal de Amparo
De Amparo
Foi aprovado na noite
do dia 2 de maio, em sessão ordinária, o Projeto
de Lei nº 33/2022, que
autoriza o Chefe do Executivo a disponibilizar um
prédio público para sediar
a Câmara Municipal de
Amparo. O imóvel se localiza no Jardim São Roberto,
ao final da Avenida Dr.
Carlos Augusto do Amaral
Sobrinho.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador
Carlos Cazotti (MDB), a

nova sede vai oferecer melhores condições para o
funcionamento do Poder
Legislativo e uma economia anual de R$ 143 mil
gastos com o aluguel. “As
instalações proporcionarão melhores acomodações
como a capacidade do público ampliada para 160
pessoas no Plenário e gabinetes individuais para
os vereadores, o que hoje
não existe”, declarou o
presidente, descrevendo
que desde 1964 as sedes da
Câmara Municipal ocorrem em imóveis alugados,

segundo registros mais
recentes.
Cazotti acrescentou que
“a sede própria da Câmara
Municipal é uma intenção
bastante antiga e que agora se torna realidade,
proporcionando melhores
condições para o desenvolvimento dos trabalhos
da edilidade”.
O prédio havia sido
construído para abrigar
o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito
das Águas (Cisbra), por
meio de recursos federais,

mas essa ocupação não
se efetivou. Haverá uma
adequação do local, a ser
realizada pela Prefeitura
e também a devolução à
Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), dos valores investidos na construção.
Votaram contra o Projeto de Lei n° 33/2022 os
vereadores Edison Alves
(PT) e Osmar Dorigan
(MDB). E a favor, André do
Extintor (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson
José (Dil - PSD), Pastor

População deve participar
ativamente da “Campanha de
Combate a Dengue”
De Pedreira
A Secretaria de Saúde
de Pedreira e o Departamento de Vigilância Epidemiológica estão desenvolvendo a “Campanha
de Combate a Dengue”,
realizando o trabalho
de conscientização dos
moradores dos bairros,
além da limpeza de áreas
públicas e recolhimento
de materiais que possam servir de criadouros
para o mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da
Dengue, Chikungunya,
Zika e Febre Amarela.
A Vigilância Sanitária
divulgou nesta semana

os números da Dengue
registrados até o momento em Pedreira, sendo:
161 casos notificados e
17 casos confirmados.
“Não registramos até
o momento nenhum
caso de Zika ou Chikunguya, porém pedimos a
população para que colabore com a Campanha
de Combate a Dengue”,
destaca a secretária de
Saúde, Ana Lúcia Nieri
Goulart.
Mobilize sua família
e elimine a água parada, ajudando, assim, a
combater os focos que
podem virar criadouro
do Aedes Aegypti que é

um mosquito doméstico. Ele vive dentro de
casa e perto do homem.
Com hábitos diurnos,
o mosquito se alimenta
de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e
ao entardecer. A reprodução acontece em água
limpa e parada, a partir
da postura de ovos pelas
fêmeas. Quando o foco
do mosquito é detectado
e não pode ser eliminado
pelos moradores, como
em terrenos baldios ou
lixo acumulado na rua, a
Secretaria Municipal de
Saúde deve ser acionada
para remover os possíveis criadouros.

Prefeitura notifica CPFL e
operadoras e dá prazo para
reparos em fiações
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Procon e das secretarias municipais de Obras e Serviços
e de Mobilidade Urbana,
notificou a CPFL e as operadoras de telefonia para
que iniciem os reparos nas
fiações soltas nos postes da
cidade, que têm causado
transtornos e reclamações
da população.
Segundo o diretor do
Procon de Jaguariúna,
Edison Cardoso de Sá, as
empresas notificadas têm
prazo de dez dias para ini-

ciarem os reparos, que devem estar concluídos em no
máximo 180 dias, contados
a partir do último dia 5 de
maio, data da notificação.
“Caso as empresas
não cumpram esse prazo definido em acordo,
poderá ser concedida uma
extensão do prazo, desde
que justificada e comprovada a necessidade. Se
mesmo assim o prazo não
for cumprido, as empresas
serão autuadas pelo Procon
de Jaguariúna”, informa o
diretor do Procon.
O acordo foi discutido
em reunião online real-

izada no último dia 20 de
abril, entre as empresas e
representantes do Procon e
das secretarias municipais.
As empresas deverão informar à Prefeitura os dias
e horários em que farão
os reparos e retiradas da
fiação dos postes, para que
as secretarias municipais
façam o acompanhamento
no local.
A Prefeitura de Jaguariúna também enviou às
empresas uma relação dos
bairros da cidade, divididos
por regiões, para auxiliar
as equipes nas ações de
reparo.
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Elson Batista (PL), Farlin
Conrado (MDB), Janaína
Pereira (PDT), Luiz Carlos
(Carlitinho - PSDB) e Rosa
Montini (PSDB).
Visita às instalações
Na tarde do dia 3,
terça-feira, os vereadores
André de Oliveira; Antonio Cesar Mineiro; Carlos
Cazotti; Edilson José (Dil);
Edison Alves e Pastor Elson Batista estiveram visitando as instalações juntamente com equipe técnica
da Prefeitura. “Agradeço
ao prefeito Carlos Alberto,

que não mediu esforços
na conquista tão buscada
pela atual presidência e
de todos os vereadores
amparenses”, declarou o
presidente Carlos Cazotti.
Acompanharam ainda a visita os servidores
da Câmara Municipal, o
diretor geral Júlio Cesar
Teixeira Roque; o assessor
de gabinete Rogério de
Campos Bueno e o técnico
em informática Eduardo
Bissi. Além dos servidores
da Prefeitura, arquiteto
Cristiano Marchiori e engenheiro Andreas Koberle.
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Prefeitura de Artur Nogueira inicia obras de
nivelamento da Estrada São Bento
De Artur Nogueira

no que está sendo cumprido, e que trará ainda
mais qualidade de vida
aos moradores do São
Bento e motoristas que
utilizam a via.
“Essa pavimentação é
uma reivindicação antiga dos moradores dessa
região, que sonham em
ver a via totalmente asfaltada, garantindo mais
conforto e segurança
para quem transita diariamente por essa via,
acabando de vez com os
transtornos causados,
sobretudo no período
das chuvas”, destacou.
Sia acrescenta que,
além de conforto aos
moradores, a pavimentação favorecerá o agroturismo, turismo histórico e ainda o turismo de
eventos.

A Prefeitura de Artur
Nogueira iniciou, nesta
segunda-feira (09), a
limpeza e nivelamento
da Estrada São Bento.
Tais serviços se fazem
necessários para a pavimentação asfáltica da
via, que deve ser iniciada em breve. A obra é
promessa de campanha
e uma reivindicação dos
moradores que sofrem
com a poeira em período de seca e o barro em
tempos de chuva.
Nesta manhã, maquinários da Administração Municipal têm
sido usados para a limpeza do local, o que inclui retirada de entulhos
e lixo, além de melhorias
no nivelamento. Para
o prefeito Lucas Sia, o
asfalto da via é mais um
UNIÃO DE EScompromisso do gover- FORÇOS

O anúncio da pavimentação foi feito em
2021, após visita do deputado estadual Barros
Munhoz (PSB), que intermediou que o acordo
entre a Artesp, DER,
concessionária Rota das
Bandeiras e a Prefeitura
nogueirense se cumprisse, sendo este a aplicação de massa asfáltica.
As boas novas foram
apresentadas durante
reunião realizada no Gabinete Municipal, que
contou com a presença
dos representantes da
Rota das Bandeiras
Estefam, Francisco e
do engenheiro Sílvio
Godoy; do diretor do
DER-Campinas Cleiton
Luiz de Souza; do deputado Barros Munhoz
e de seus assessores;
do vice-prefeito Davi
Fernandes (PSDB); do
secretário de Planeja-

mento Fernando Arrivabene; do secretário de
Cultura Renato Carlini;
do presidente da Câmara
José Pedro Paes (PSD);
e do vereador Adalberto
Di Lábio (PSD).
Segundo o secretário
de Planejamento Fernando Arrivabene, a Estrada São Bento passa
pela Delegacia de Polícia
do município e segue por
diversas propriedades
ru rais . “ A p a vi m e n tação abrangerá cerca 6
quilômetros de estrada
(ATN 142 e ATN 050),
e beneficiará centenas
de moradores da região,
além de pessoas que
trafegam pelo local diariamente”, pontua.
O acordo previsto em lei na época do
ex-prefeito Celso Capato
(PSD) autorizou a doação de área de terreno
em favor do DER para

a construção do Trevo
de Retorno entre Artur
Nogueira e Engenheiro
Coelho, no ano de 2016.
Em contrapartida, seria
feito o asfaltamento de
duas ATNs no bairro São
Bento.
Em 2016, foi dado
início à obra com a co-

locação de pedras em
um pequeno trecho de
200 metros, porém acabou sendo paralisada
por conta do período
chuvoso. Já no ano de
2017, não foi realizada a
continuação das obras,
sendo interrompida por
completo.

Pronto Atendimento Infantil 24h entra em operação no
Hospital Municipal
De Jaguariúna

sete dias por semana. A
unidade está funcionanEntrou em operação do no Pronto-Socorro do
nesta segunda-feira, Hospital Municipal Waldia 9 de maio, o Pronto ter Ferrari. A partir desta
Atendimento Infantil segunda, a UPA (Uni(PAI), centro destinado dade de Pronto Atenexclusivamente a de- dimento) e o Centro de
mandas de urgência e Atendimento e Testagem
emergência de crianças passarão a atender soe adolescentes até 13 mente os pacientes com
anos, 24 horas por dia e idade igual ou superior
a 14 anos.
“A implantação do
PAI já estava prevista e o nosso objetivo é
separar e priorizar o
atendimento a pacientes infantis, que é uma
das prioridades da atual
gestão municipal”, expli-

ca a secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria
do Carmo de Oliveira
Pelisão. “Neste primeiro
dia de atendimento, a
procura atendeu nossas
expectativas e recebemos um retorno bastante
positivo da população”,
completou a secretária.
“Esse atendimento
vai ser muito importante
para a saúde de nossas
crianças”, comemorou
o morador Dino Colombara.
“É bom essa parte de
criança separado mesmo
de adulto. Parabéns a todos os envolvidos”, disse
Daiane Venturini.

O PAI conta com amplo espaço físico, com
três consultórios exclusivos, sala de atendimento de emergência, sala
de medicação, inalação
e observação, além de
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 emergências, para
atender desde recém-nascidos até adolescentes
(até 13 anos, 11 meses e
29 dias).

Águas de Holambra orienta
importância e utilização
correta do hidrômetro

De Holambra
Presente em todas as
residências do município,
o hidrômetro, também
conhecido como medidor
ou relógio, é um aparelho
de precisão utilizado para
registrar o volume de
água consumido mensalmente, pelas pessoas que
habitam o imóvel.
Esse equipamento,
além de permitir o controle do consumo, pode
facilitar a identificação
de vazamentos internos
e possibilita a cobrança
justa da conta de água.
Para que a medição seja
correta, é necessário que
o usuário também tome
alguns cuidados: não
violar lacres, instalar a
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caixa-padrão e não alterar
a instalação nem o funcionamento do aparelho.
Quando o usuário
identificar ou suspeitar
de problemas com seu
hidrômetro, pode solicitar uma vistoria, como
explica o coordenador de
comercial de Águas de
Holambra, Victor Villela
Aroeira. “Ao identificar
qualquer suposto problema com o equipamento,
o usuário deve ligar para
a concessionária e solicitar uma visita técnica
de avaliação. Caso seja
confirmado algum tipo
de problema pela equipe,
a troca do aparelho é feita
pela concessionária sem
custos para o cliente”,
explica Victor.

MONITORE SEU
CONSUMO SEMANAL
- Escolha um dia da semana, e sempre no mesmo horário, faça a leitura
do hidrômetro, anotando
somente os algarismos
pretos. Para saber o volume de água já consumido, subtraia o número
pela leitura registrada na
conta do mês anterior.
- Acompanhe o consumo de água de sua
residência e, caso tenha
alguma dúvida sobre o
volume gasto ou o valor cobrado pela concessionária, entre em contato
com a Águas de Holambra
pelo 0800 595 3333 (24
horas – fixo, celular e
Whatsapp).
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Congresso técnico do Amador 2022 será no dia 10 de
maio

De Mogi Mirim

A Prefeitura de Mogi
Mirim, por meio da Sec-

retaria de Esporte, vai
promover, na terça-feira
(10), o Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futebol Amador. O encontro será a
partir das 18h, no Salão
Vermelho da Estação
Educação, no Centro.
Estão convidadas todas
as equipes de futebol
amador da cidade interessadas em participar da
edição de 2022. Serão
apresentadas as propostas de regulamento e formato de disputa, além da
projeção do calendário

da competição.
A organização fará
contato com as equipes
já cadastradas na Secretaria de Esporte, mas
reitera que o convite é
aberto a todos os interessados. A expectativa é
seguir a proposta apresentada pelos clubes, em
dezembro de 2021, em
reunião promovida para
debater as diretrizes do
Amador em Mogi Mirim.
Assim, deverá ser
disputada apenas uma
divisão, independente
do número de equipes

inscritas. Os clubes serão
divididos em grupos, através de sorteio público
em data a ser definida
pela Secretaria de Esporte.
Para que haja um
equilíbrio técnico nas
chaves, os clubes serão
distribuídos em potes,
que seguirão um critério
técnico, ou seja, a ordem
de classificação na última
edição de um campeonato amador da cidade,
realizado em 2019. Os
times recém fundados ou
que não jogaram nenhu-

ma divisão em 2019 entram nos últimos potes.
No campeonato, após
a primeira fase, os dois
melhores de cada grupo avançariam para a
Série Ouro, terceiro e
quarto colocado para a
Série Prata e quinto e
sexto colocados para a
Série Bronze. Assim, ao
final, serão premiados
campeões e vices em
três níveis diferentes. O
planejamento inicial é
para que o Amador 2022
tenha início no dia 10 de
julho.

“2º Treinão União” com Corrida, Caminhada e
Bicicleta
De Pedreira

da cidade e estradas secundárias de Pedreira.
Contando com o apoA organização é da
io da Secretaria Mu- Bikeninas, Team Runnicipal de Esportes e ners e Esporte Clube
Lazer da Prefeitura de Santa Sofia, contando
Pedreira, no dia 12 de com o apoio da Prefeitujunho, será realizado ra de Pedreira e Moove
a partir das 7 horas, o Bike Store. “A largada e
“2º Treinão União” com chegada acontecerão deCorrida, Caminhada e fronte ao Esporte Clube
Bicicleta, percorrendo Santa Sofia e existirão 4
21 quilômetros por ruas pontos de hidratação no

percurso, além de mesa
de frutas e isotônico”,
destacam os organizadores.
As inscrições podem
ser efetuadas nos seguintes locais: Esporte
Clube Santa Sofia – Pedreira; Moove Bike Store
– Jaguariúna; Doce Fera
– Amparo. “A inscrição
custa R$ 10,00 e pode
ser paga em Pix ou din-

heiro, além de 1 (um)
pacote de Leite em Pó na
retirada do Kit contendo
Camiseta para as primeiras 300 inscrições”, ressaltaram os responsáveis
pela organização do 2º
Treinão União.
Haverá ainda sorteio
de brindes na chegada
e entrega de troféus e
medalhas para os primeiros colocados.

Estão definidos os quatro times que vão disputar a
semifinal do Amadorzão
De Jaguariúna

lina foi rebaixado para a
Taça Prata.
No último fim de seNo sábado, 7, o Jumana a sétima rodada ventude perdeu para o
da Taça Ouro do Ama- Fantasma do Morro por
dorzão a bola rolou e bal- 1X4 e o Roseira goleou
ançou a rede em todas o Esporte Colina por
as partidas disputadas. 3X0. No domingo, 8, O
Com os resultados qua- independente empatou
tro times se classificar- com o XII de Setembro
am para a semifinal: Ro- em 3X3 e o Jardim Eliza
seira, XII de Setembro, ganhou do São José /
Jardim Eliza e Fantasma Juve por 4X1.
do Morro. O Esporte CoA semifinal aconte-

cerá no próximo fim de
semana. O Roseria enfrentará o XII de Setembro sábado, às 18h, e o
Jardim Eliza jogará contra o Fantasma do Morro
no domingo, às 10h.

0X4, o Engra ganhou
do Vitória por 0X3 e o
Audaz venceu o Família
RQN por 2X1 no último
sábado, dia 7.
No domingo, dia 8,
o C.S.E. goleou o União
R.C. por 5X0, o Sampaio
TAÇA PRATA
Corrêa perdeu do Aliança
Pela Taça Prata do por 0X1, o Cachorro da
Amadorzão, o Peralta Neblina venceu o Pinvenceu o Porto por 3X0, heiros por 4X2 e o Bahia
O Inter perdeu para o ganhou do Mais Amigos
Roseira de Baixo por por 3X2.

Pedreira esteve disputando etapa do Campeonato
Brasileiro de Tiro com Arco
De Pedreira
O Polo Bortolotto foi
o responsável pela organização de mais uma
etapa do Campeonato
Brasileiro de Tiro com
Arco, modalidade “Animal Round”, disputada
no domingo 1º de maio,
no distrito de Joaquim
Egídio, em Campinas.
A competição reuniu
mais de 40 arqueiros da
região, e como sempre,
por ser um terreno bem
acidentado e com muitas
pedras como obstáculos para a caminhada,
registrou um alto nível
técnico, com alvos variando de 10 a 54 metros
de distância.
A equipe Tiro com

Arco Pedreira (TAP) esteve presente com 8 atletas, e trouxe 7 medalhas,
sendo 6 de ouro. Confira
os resultados: Carolina
Neves, Ouro na categoria Histórico Feminino;
Rogério Samed, Ouro
na categoria Recurvo
Masculino Adulto; Renato Navarro, Ouro na
categoria Recurvo Masculino Veterano; Diego
Niero, Ouro na categoria
Recurvo Olímpico Masculino; Paulo Campos,
Ouro na categoria Composto Masculino Adulto.
Na categoria Composto Masculino Veterano,
dobradinha da equipe
no pódio, com Wander
dos Santos em 2° lugar e
André Peron em 1° lugar.

A próxima etapa será
disputada em junho, na
cidade de Mogi das Cruzes, quando acontecerá
o Campeonato “Bowhunter”, com 3 dias de
provas, alvos 3D, onde
as distâncias não são informadas e cada arqueiro tem que contar com
suas habilidades para
calcular, sem o auxílio
de equipamentos. “É
um Campeonato a parte,
totalmente diferenciado,
mas que também está no
Calendário Anual, fazendo parte do Brasileiro”,
destacam os integrantes
da equipe Tiro com Arco
Pedreira, que contam
com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pedreira.

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.05.09 17:28:35 -03'00'

10 de Maio 2022

- Caderno A |

7

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
representantes
de todas
pal de Educação vai reas
escolas
municipais,
alizar um encontro com
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 as Secretarias de Cultura e de
Assistência Social, 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.

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros realizam
treinamento de prevenção a incêndios
De Mogi Guaçu

situada no Distrito de
Martinho Prado Júnior.
Nesta sexta-feira, 6 de
O treinamento integra
maio, equipes do Corpo o trabalho da Operação
de Bombeiros, da Defesa Estiagem juntamente com
Civil Municipal e os ad- a Operação Corta Fogo do
ministradores da Fazenda Governo do Estado de São
Campininha realizaram Paulo para a prevenção de
um treinamento visando incêndios e outras ocora integração de diversos rências relacionadas a
órgãos que atuam direta e baixa umidade do ar no
indiretamente no combate período de 1º maio a 30
aos incêndios florestais. A de setembro.
ação foi realizada em área
Cerca de 90 pessoas
da Fazenda Campininha, participaram do trein-

amento, entre elas, servidores da Secretaria de
Serviços Municipais, atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Mogi Guaçu,
colaboradores da Defesa
Civil de Mogi Mirim, Estiva Gerbi, brigadistas
voluntários, funcionários
da Fazenda Campinha e
de empresas privadas.
O tenente da PM e
presidente da Coordenadoria Municipal da
Defesa Civil (Comdec),

Gildézio Cezário, contou
que o foco principal são
ações preventivas, como a
preparação de equipes de
apoio para atuar em caso
de extrema necessidade.
“Necessitamos de recursos humanos e de
materiais. Por isso, estamos empenhados com
a preservação do meio
ambiente. Paralelo às
ações preventivas estamos
capacitando as equipes coordenada e não deixar
para atuarem de forma o incêndio se alastrar,

caso ele ocorra”, explicou
Cezário.

Reforma da Praça da Capela é iniciada nesta
segunda-feira
é de seis meses. Equipe
da Secretaria de Obras e
Mobilidade (SOM) está
fazendo o acompanhamento.
A melhoria será feita
com verba de R$ 1,5
milhão proveniente de
emenda do deputado
federal Arnaldo Jardim
(Cidadania). Haverá contrapartida do município
de aproximadamente R$
300 mil. O projeto conDe Mogi Guaçu
desta segunda-feira, dia 9 templa novo piso, bancos,
de maio. O serviço é de re- fontes interativa e ornaA semana começou sponsabilidade da JRBM mental. O local receberá
com uma ótima notícia. A Engenharia Ltda, com iluminações funcional e
reforma da Praça Antônio sede em Mogi Guaçu, ao ornamental. Tudo será
Giovani Lanzi, na Capela, custo de R$ 1.795.983,88. repaginado do ponto de
foi iniciada na manhã O prazo para execução ônibus ao ponto de táxi.

A ideia é que o local se
torne um cartão-postal e
um atrativo às famílias.
O início da obra foi
confirmado dias antes
pelo prefeito Rodrigo Falsetti, que está ansioso
pela reforma de uma das
praças mais tradicionais
da cidade. “Quando ganhei a eleição disse que
deixaria a Praça da Capela
linda e a obra começa
para nossa felicidade, pois
são anos e anos sem nenhum tipo de investimento.
A população merece um
local bonito para que a
família volte a frequentar
esses espaços”, comentou.
A equipe atua nesta

manhã na retirada do
ponto de táxi localizado na Praça da Capela e
também na demolição da
fonte. “Será uma reforma
completa e a construtora
começa os trabalhos pela
demolição e limpeza dos
entulhos para iniciar a
construção da nova fonte
interativa. Haverá troca
das tubulações da fonte
e também toda a parte
de iluminação”, explicou
o secretário de Obras e
Mobilidade, José Antônio
Ortiz Bueno.

a Rua Chico de Paula
também será revitalizada
e receberá investimentos
de R$ 1 milhão em recapeamento, bolsões de
estacionamento, bancos,
lixeiras, rampas e faixas
elevadas. O projeto foi
elaborado pela SOM e as
melhorias vão começar
um pouco depois da Praça
da Capela, pois a ideia é
que as obras sejam concluídas ao mesmo tempo.
Também na Praça Antonio Giovani Lanzi será
instalado o projeto COI
(Centro de Operações de
Chico de Paula
Inteligência) do videoUma das principais monitoramento, que está
vias de acesso à Capela, em fase de execução.

Boletos do IPTU estão disponíveis para impressão no
Portal da Prefeitura
De Mogi Guaçu
Após reestruturação
dos sistemas de lançamento dos tributos municipais,
a Prefeitura disponibilizou
nesta quinta-feira, dia 5
de maio, acesso no Portal
da Prefeitura, em www.
mogiguacu.sp.gov.br, para
impressão dos boletos do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), da
taxa de coleta de lixo, entre outros. O contribuinte
que optar pela quitação à
vista terá 8% de desconto.
O pagamento parcelado
será feito em 9 etapas, com
primeiro vencimento em
maio: dias 16, 17, 18 e 19,
de acordo com a inscrição
imobiliária.
Para acessar o carnê
eletrônico, basta clicar na
aba Serviços, em IPTU.
Na sequência, basta clicar
em Segunda Via e Espelho

de IPTU. Depois, digite
o número da inscrição
imobiliária para acessar
os documentos. Caso o
contribuinte não lembre
ou não saiba o número,
recomenda-se a consulta em qualquer carnê de
IPTU dos anos anteriores.
Daí para a frente, é só
clicar no débito correspondente, selecionar a parcela
que deseja pagar e clicar
no botão imprimir.
A última parcela, de
número 99, é a cota única,
com 8% de desconto no
pagamento em dia. Assim,
o contribuinte fica quites
com o débito do IPTU de
2022. Além das parcelas
do IPTU desse ano, o link
também disponibiliza boletos para o ISSQN e taxas
de licenças.
“Os carnês estão sendo impressos e serão enviados aos contribuintes

pelos Correios. Pelo site
é possível adiantar esse
processo para pagamento
dentro do prazo da primeira parcela e cota única”,
comentou o secretário municipal de Finanças, Paulo
Roberto Campos Valim.
Até a oitava parcela,
mês a mês, as datas serão
as mesmas para pagamento, para que o contribuinte possa se organizar
mais facilmente. A última
parcela, a nona, poderá
ser quitada a qualquer
momento até o dia 23
de dezembro. Neste ano,
cerca de 70 mil carnês
serão emitidos e o município espera arrecadar
aproximadamente R$ 33
milhões com os tributos.
Pagamento
Os pagamentos do
IPTU 2022 poderão ser
realizados por meio de
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horas, internet banking,
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tura, em www.mogiguacu.
sp.gov.br, ou presencialmente, no Departamento
de Arrecadação, instalado
no Paço Municipal.
Nesse ano, para efeitos
de cálculo e lançamento
do IPTU, foram aplicados
os índices da variação do

IPCA, o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo,
apurado de 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021, correspondente a 10,6727%, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
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Centro Cultural sedia exposição do artista plástico Zép
De Mogi Guaçu
As obras do artista
plástico Zép estão em
exposição no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores,
2.651, Jardim Camargo.
O público terá a oportunidade de prestigiar
cerca de 30 trabalhos
com domínio de técnica
tradicional de mandalas. A exposição pode
ser visitada até 30 de

maio de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e
aos sábados das 9h às
16h, com entrada franca e classificação etária
livre.
O artista José Pereira de Sousa, o Zép, é
natural da Paraíba (PB)
e reside atualmente
em Diadema (SP). Aos
54 anos, destaca-se no
cenário como artista
plástico mandaleiro por
ter se lançado em 2015
na criação de mandalas.

No mesmo ano, Zép fez
uma de suas maiores
exposições de mandalas no Centro Cultural
de Diadema batendo o
recorde brasileiro com
300 obras, tendo como
matéria prima materiais
reciclados.
“Meu maior legado
é ser criador do Troféu
Arte em Movimento,
que se tornou a grande
premiação independente do Brasil e tem
alcance internacional,

tendo chegado a países
como o Japão, Angola,
Espanha, Itália, Chile,
Colômbia, entre outros,
sendo que uma das cidades brasileiras a sediar a premiação é Mogi
Guaçu”, comentou.
O artista recebeu
vários prêmios dentro
e fora do país e afirmou
que “cada prêmio tem o
mérito compartilhado
com todos que ajudaram
na construção do meu
trabalho”.

Festival de Hip Hop lota Réplica da Estação em
Artur Nogueira
De Artur Nogueira
O Festival de Hip Hop
lotou a Réplica da Estação,
em Artur Nogueira, no último sábado (07). Organizado pelo Coletivo PerifArte
e com apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria
de Cultura & Turismo, o
evento reuniu centenas
de pessoas da cidade e da
região, entre ouvintes e
artistas.
Quem compareceu
pode prestigiar batalhas de
rap, breaking dance, shows
de Rap, participações de
Djs, além de concorrer
a sorteios. Para o coletivo, o Festival estimulou a
criação e produção cultural
de rappers solos e grupos
de rap locais, fomentando

a modalidade e divulgando
os trabalhos dos artistas da
cidade.
“Foi muito importante
para o coletivo e para Artur Nogueira celebrar um
evento como esse após
anos difíceis de pandemia.
Todo mundo ficou extasiado e feliz com o resultado
do evento, já que foi um
dos maiores que a gente
já fez. Veio gente de fora e
muita gente da cidade também. Nossos agradecimentos à Prefeitura por apoiar
a nossa arte”, destacou um
dos fundadores do coletivo, Vinicius dos Anjos.
O secretário Renato
Carlini destacou a importância de oferecer espaço para a diversidade e
para os artistas locais se

apresentarem. “Temos um
grande papel na preservação e difusão cultural,
e este festival ajudou a
cumprir esta tarefa, estimulando novos artistas a
continuarem na modalidade e se aperfeiçoarem.
Estamos a disposição para
apoiar e ajudar no que for
necessário”, salientou.
O festival fez parte da
contrapartida dos artistas
que foram beneficiados
com recursos da Lei Aldir
Blanc, a qual foi sancionada pelo Governo Federal
em virtude do estado de
calamidade pública proveniente da pandemia de
Covid-19. A legislação amparava o setor artístico e
cultural com recursos e repasses de valores da União.
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