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Águas de Holambra recebe Prêmio Lugares Incríveis para
Trabalhar pelo segundo ano consecutivo
Pelo segundo ano consecutivo, a Águas de Holambra
recebeu o Prêmio Lugares
Incríveis para Trabalhar,
motivo de grande orgulho
para a empresa. O prêmio,
uma iniciativa da UOL e
da Fundação Instituto de
Administração (FIA), foi
divulgado nesta sexta-feira
(09). Essa vitória só foi possível porque a concessionária
conta com profissionais além
da conta. São conquistas importantes para o município e
a Águas de Holambra se orgulha de contribuir com esse
progresso. “O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar
2022 é fruto da dedicação
dos nossos talentos.
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Concessionária pertence à Regional SP da Aegea Saneamento

Secretário da Justiça assina Termo de
Cooperação para implementar Projeto
Cidades Antirracistas
Na terça-feira (13), às 14
horas, o secretário da Justiça
e Cidadania, Fernando José
da Costa, assina no Palácio
dos Bandeirantes um Termo
de Cooperação Técnica para
a implementação do Projeto
Cidades Antirracistas.
A celebração do Termo
de Cooperação Técnica tem
o objetivo de somar esforços
para criação, manutenção e
fortalecimento de estruturas
de enfrentamento ao racismo,
com efetiva participação social,
nos termos do Sistema Nacio-

nal de Promoção da Igualdade
Racial (SINAPIR), vinculados
à Rede de Enfrentamento ao
Racismo do Ministério Público
do Estado de São Paulo.
Historicamente, é a primeira ação que envolve Termo de
Cooperação entre o Governo
do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria da
Justiça e Cidadania e o Ministério Público, para desenvolver
em conjunto mecanismos de
apoio e incentivo aos Municípios do Estado de São Paulo
em relação ao fortalecimento

das estruturas existentes e que
vierem a ser implementadas de
combate ao racismo.
O projeto não busca punição, busca antes de tudo o
desenvolvimento do diálogo
institucional. A ideia é que os
municípios sejam incluídos
no projeto ao criarem num
primeiro momento conselhos
e/ou coordenações voltados
às questões raciais, depois
um Plano Municipal de Igualdade Racial e a inclusão no
SINAPIR.

XBall é o
campeão
do
campeonato
de basquete
3×3

Morro do
Cruzeiro
será
revitalizado
para voltar
a ser ponto
turístico de
Itapira

Cultura de
Mogi Guaçu
promoverá
evento para
lembrar o
Dia Nacional
de Luta das
Pessoas com
Deficiência

Utilizando recursos financeiros do MIT (Município de Interesse Turístico)
do Governo do Estado de
São Paulo, a Prefeitura
está fazendo a revitalização do Morro do Cruzeiro,
também conhecido como
Morro da Asa Delta, para
transformá-lo em um dos
pontos turísticos da cidade.
Com 1.240 metros de altitude, o Morro está situado
no bairro Forões e tem
acesso pelo bairro Barão
Ataliba Nogueira, na altura
do km 175 da Rodovia SP
352 (Itapira x Jacutinga),
na Estrada Municipal Orlando Zancheta.

A Secretaria Municipal
de Cultura promoverá nos
dias 21 e 22 de setembro a
Primavera da Inclusão – Um
Mundo sem Diferenças. O
evento, que será promovido
no Teatro Tupec no Centro
Cultural, tem como objetivo
lembrar o Dia Nacional de
Luta das Pessoas com Deficiência, data celebrada no
Brasil em 21 de setembro. O
secretário municipal de Cultura, André Sastri, explicou
que o dia 21 de setembro foi
escolhido porque é próximo
do início da primavera, estação tipicamente associada
ao reflorescimento da flora
terrestre.
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O time XBAll é o grande
campeão do 1º Campeonato
de Basquete 3×3 de Engenheiro Coelho, realizado
pela Prefeitura Municipal
de Engenheiro Coelho, na
tarde de domingo (11), através da Secretaria de Esporte
e Lazer. O campeonato
aconteceu na quadra de
basquete, instalada no lago
municipal.
O Xball, formado pelos
jogadores Maycon, Clayton,
Ricardo e Itamar, ganhou o
título após vencer o time do
Danger Skill, pelo placar de
15 a 8. A disputa pelo terceiro e quarto lugar aconteceu
entre o time dos Rabbits e
dos Winks. O terceiro lugar
ficou para o Rabbits, após a
vitória por 9 a 7.
Página 7.

Página 3.

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Beneficiados
pelo “Bolsa
Trabalho” são
convocados
para retirar
cartões
A Prefeitura de Pedreira
recebeu da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São
Paulo, uma nova listagem
dos beneficiados pelo Programa “Bolsa Trabalho”
no Município. Os convocados devem procurar seu
“Cartão Bolsa Trabalho” na
Escola João Emílio Begalli,
localizada na Rua João
Lúcio de Moraes, nº 270,
Jardim Triunfo, das 8h às
20h, de segunda a sexta-feira. Confira a lista dos
convocados.
Página 4.

Expoflora
inova o
Passeio
Turístico
com visita
ao Magic
Garden
Holambra
Página 8.

Projeto Retreta realiza noite do
MPB ao Jazz com Chico Oliveira
e professores em Artur Nogueira

O Projeto Retreta, da
Corporação Musical 24 de
Junho, sediará uma noite
do MPB ao Jazz com o trompetista Chico Oliveira na
quinta-feira, 22 de setembro,
a partir das 19h, em Artur
Nogueira. O evento será
aberto ao público em geral
e a entrada será mediante

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.12 17:37:23 -03'00'

a ingresso com custo de R$
20 - cujos valores serão destinados ao projeto.
O evento musical acontecerá na sede da escola do
Retreta, localizada entre as
Rua Adhemar de Barros e
São Sebastião, no Centro próximo ao Centro Cultural
Tom Jobim.
Página 8.
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ARTIGOS

Agosto aziago

Os impactos da
atualidade na saúde
mental

*

Por José Renato Nalini
Para o Brasil, o
mês de agosto de
2022 foi um período aziago. De mau
agouro, agourento,
que traz infortúnio e
desgraça. Azar nosso.
Por que isso? Porque
no dia 22 de agosto
de 22, a Amazônia
registrava mais queimadas do que o fatídico “dia do fogo”.
Foram 3.358 focos de incêndio detectado pelo programa Queimadas do
Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas
Especiais. Superou
o “dia do fogo”, orquestrada e desafinada programação
de incendiários que
combinaram, para
o mesmo período,
atear fogo em pastos
e áreas em processo
de desmatamento. A
proliferação de focos
impediria qualquer
possibilidade de apagá-los.
Este amado Brasil
entregue às feras –
grileiros, dendroclastas, exploradores de
minérios em áreas
demarcadas – deixou
de ser o Paraíso tropical, a promissora
esperança de ser o

exemplo ecológico
para a humanidade.
Converteu-se num
inferno ecológico,
onde quem descobre a armação para o
“incendiou geral”, é
ameaçado de morte
e tem de fugir. Caso
do jornalista Adécio
Piran, do site paraense “Folha do Progresso”.
Orgulhosos de serem os exterminadores do futuro, aqueles
que se vangloriam
de transformar a hileia amazônica uma
região devastada no
país que se converteu
em “Pária Ambiental”, fingem ignorar
que a floresta em pé
seria a salvação desta
Pátria mal-amada.
O mundo civilizado acordou para o
aquecimento global,
que provoca mudanças climáticas devastadoras. Ele é causado pela excessiva
emissão dos gases
causadores do efeito-estufa. E as florestas
absorvem gás-carbônico, auxiliando a
preservação da vida
no planeta. Por isso
o interesse mundial
pelos movimentos

de descarbonização,
a busca de matrizes
energéticas “verdes”,
a restauração das
áreas desmatadas.
O Brasil poderia
ganhar boa parte dos
trilhões de dólares
disponíveis para a
compra e venda de
créditos de carbono.
Fosse uma pátria inteligente e séria, a recuperação das áreas
calcinadas seria um
projeto nacional, levado a cabo pela população inteira, com
apoio do governo,
que é servo da cidadania. Infelizmente,
não. O equipamento
estatal, sustentado
pelo povo pobre e faminto, anistia os destruidores do amanhã,
estimula a cultura de
terra arrasada e tudo
sob incrível passividade das pessoas de
bem. Agosto aziago.
Azar do Brasil e das
futuras gerações.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação
da UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

ESG: um conceito cada
vez mais presente na
agricultura e em nossas
vidas
*

Por Eliane Kay

O conceito de
ESG – sigla em inglês que se refere às
responsabilidades
ambientais, sociais
e de governança –
está cada vez mais
presente em nossas
vidas, no ambiente corporativo e é
pré-requisito exigido da agricultura
brasileira. O conceito pode parecer
genérico e abstrato
para a maioria, mas
é fato que várias
das ações que implementamos estão
relacionadas com
estes três temas.
Quando falamos
em disseminar o
conhecimento sobre “uso correto e
seguro de defensivos” com o objetivo de capacitar os
produtores rurais,
estamos praticando
ESG. Reduzir o risco ao trabalhador
rural e ao consumidor de alimentos
está relacionado ao
fundamento social,
treinar o agricultor no manuseio
e armazenamento
correto do defensivo para minimizar o risco ao meio

ambiente está diretamente relacionado ao pilar ambiental e participar
com o Ministério
da Agricultura da
sistematização de
um programa que
qualifica, certifica
e monitora o aplicador de defensivos
é a perna da governança.
É preciso lembrar sempre que
o insumo agrícola
não é prejudicial
ao meio ambiente
e à saúde humana,
pois sua disponibilização ao mercado
é precedida de uma
avaliação rigorosa
pelos três órgãos
reguladores – Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e
Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama). São os defensivos agrícolas,
desenvolvidos pela
mesma ciência que
cria vacinas importantes para salvar
vidas, que nos ajudam a ter alimentos
saudáveis e nutri-

tivos na mesa da
população.
O programa nacional de treinamento dos aplicadores de defensivos, agora exigência
legal, representa
um grande avanço
nesse sentido, uma
mudança de foco
e de atuação alavancada por uma
parceria público-privada. Queremos uma agricultura mais produtiva e
segura e o Sindiveg
está trabalhando
fortemente neste
objetivo.
ESG é o conceito
amplo. Disseminar
conhecimento sobre o uso correto
e seguro de defensivos e participar
ativamente do programa Aplicador
Legal, mensurando
seus resultados é a
forma do Sindiveg
praticar o conceito.
Por Eliane Kay,
farmacêutica-bioquímica e diretora
executiva do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Defesa Vegetal
(Sindiveg)
LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

*

Por Kalil Duailibi

Nunca, em toda
a história humana,
falar sobre saúde
mental – e zelar
por ela – foi tão
ne c e s s ário e desafiador. Vivemos
um período de excruciante rotina
diária de trabalho,
sem limites entre
o início e fim do
expediente, crise
econômica, alto
índice de desemprego, polarização,
insônia, ansiedade,
superexposição nas
redes sociais, aumento do abuso de
substâncias como o
álcool e a maconha
e, para fechar com
chave de ouro, uma
pandemia mundial.
Não à toa, notamos
uma explosão de
novos casos de jovens com doenças
mentais.
Neste contexto,
destaco a importância da campanha deste mês, a
Setembro Amarelo. Criada pela Sociedade Brasileira
de Psiquiatria em
2014, esta data tem
o objetivo de relembrar a essencialidade do esforço
conjunto da comunidade médica e da
sociedade na luta
contra o suicídio
e contra o estigma
que esta questão
carrega – muitas
vezes, fazendo com
que as pessoas deixem de buscar atendimento médico e
tratamento psiquiátrico adequados
logo aos primeiros
sinais de que sua
saúde mental não
está bem. Segundo
a OMS, em estudo
publicado em 2019,
700 mil suicídios
acontecem, anualmente, em todo o
mundo – se considerarmos a subnotificação, podemos
facilmente estimar
mais de 1 milhão de
casos. No Brasil, o
registro é de cerca
de 14 mil por ano
– 38 por dia! Em-

bora os números
estejam em queda na maior parte do mundo, aqui
na América Latina
eles não param de
aumentar. E, em
90% dos casos, as
pessoas apresentavam doenças mentais, muitas não
diagnosticadas ou
tratadas de forma
errada.
É fundamental
ampliar o acesso
a tratamentos psiquiátricos e informação.
Recentemente, o
burnout foi incluído pela OMS na
nova Classificação
Internacional de
Doenças (CID-11).
Traduzida como
síndrome ocupacional crônica, o
burnout é uma
condição mental
relacionada ao trabalho. Em uma era
acelerada como
esta pela qual passamos, com uma
redução consistente de direitos trabalhistas em todo
o mundo em razão
da crise econômica,
as pessoas têm sofrido demais para
atender aos prazos
e às exigências de
suas funções, que
não param de crescer, além de terem
que lidar com o estresse alheio. Esses
excessos impactam
diretamente na
qualidade de vida,
nos cuidados com a
saúde física e com a
saúde mental – que
até pouco tempo
atrás nem faziam
parte da lista de
prioridades de nenhuma organização. Mas o mundo
evolui, e hoje as
empresas e o mercado já perceberam
que pessoas sem
segurança psicológica não produzem
da mesma forma
e isso traz impacto econômico para
qualquer negócio.
O acúmulo de
trabalho é uma das
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situações negativas neste cenário.
Mas há também
outros estressores mentais, que
podem inclusive
levar a pensamentos suicidas ou ao
próprio suicídio,
como o assédio ou
bullying, grandes
mudanças (demissão, separação ou
a perda de alguém
querido, por exemplo), pequenas e
repetitivas situações do cotidiano
(o trânsito caótico
das grandes cidades é uma ótima
ilustração disso) e
situações de tensão
crônica, causadas
por relacionamentos abusivos na
vida pessoal ou no
ambiente profissional. A sensação
de desamparo e impotência frente aos
estressores da vida,
em todos os sentidos, é uma condição básica para a
desesperança, que
pode elevar o risco
de suicídio.
Na verdade, a realidade humana,
que evoluiu tanto até aqui, ainda
precisa dar muitos
passos em direção à
valorização da saúde mental das pessoas. Não podemos
deixar de lado as
políticas públicas
que auxiliam a população a ter acesso a tratamentos
adequados quando se trata deste
tema. Esse, sem
dúvida, é o nosso
papel enquanto comunidade médica
e sociedade. Enquanto essa preocupação não for
lugar-comum, ainda estaremos longe
de não precisarmos
de uma campanha
como a Setembro
Amarelo.
* Kalil Duailibi é
psiquiatra e professor do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro
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Governador Rodrigo Garcia visita Expoflora e reafirma
compromisso com Holambra

De Holambra

visita à 39ª Expoflora.
Acompanhado pelo preO governador e candi- feito Fernando Capato,
dato à reeleição Rodrigo pelos deputados estaduGarcia esteve em Holam- ais Barros Munhoz e Rafa
bra nesta quarta-feira, Zimbaldi, pelo deputado
7 de setembro, Feriado federal Arnaldo Jardim e
da Independência, para por prefeitos e lideranças

locais e da região, Garcia
reforçou seu compromisso com pleitos da cidade
e com o desenvolvimento
da atividade turística no
Estado de São Paulo.
Do lado de fora da festa, na rua, apoiadores

aguardavam para recepcionar o governador. Ele
caminhou pelo evento
por cerca de uma hora
e meia, tirou fotos com
público, parou inúmeras
vezes para conversar com
as pessoas e atendeu à

imprensa. Na saída, encontrou o grupo que o esperava para uma palavra
e novos registros.
“O turismo é muito importante para a economia
de São Paulo e a geração
de empregos. O que vemos em Holambra é um
exemplo a ser repetido
em outras localidades
com potencial para o
desenvolvimento desse
segmento”, avaliou Garcia.
Aos moradores, o candidato garantiu que seguirá apoiando Holambra
em suas demandas junto
ao Estado. “Rodrigo foi o
governador que mais fez
pela nossa cidade num
curto período de tempo”, ressaltou o prefeito
Fernando Capato. “É

um amigo pessoal e da
cidade. Experiente, responsável. Fez muito em
pouco tempo de mandato
e fará ainda mais ao longo dos próximos quatro
anos”.
Em dezembro do ano
passado, sua última passagem pela Capital Nacional das Flores, Rodrigo
Garcia anunciou mais
de R$ 10 milhões em investimentos, quase 10%
da receita anual total do
município, para obras
de infraestrutura como
asfaltamento, recapeamento e a construção
do primeiro Centro Dia
do Idoso. Na ocasião,
anunciou também a liberação da duplicação de
6 quilômetros da Rodovia
SP-107.

Secretário da Justiça assina Termo de Cooperação
para implementar Projeto Cidades Antirracistas
Da Redação
Na terça-feira (13), às
14 horas, o secretário
da Justiça e Cidadania,
Fernando José da Costa,
assina no Palácio dos
Bandeirantes um Termo
de Cooperação Técnica
para a implementação
do Projeto Cidades Antirracistas.
A celebração do Termo
de Cooperação Técnica
tem o objetivo de somar
esforços para criação,
manutenção e fortaleci-

mento de estruturas de
enfrentamento ao racismo, com efetiva participação social, nos termos
do Sistema Nacional de
Promoção da Igualdade
Racial (SINAPIR), vinculados à Rede de Enfrentamento ao Racismo
do Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Historicamente, é a
primeira ação que envolve
Termo de Cooperação entre o Governo do Estado
de São Paulo, representado pela Secretaria da

Justiça e Cidadania e o
Ministério Público, para
desenvolver em conjunto
mecanismos de apoio e
incentivo aos Municípios
do Estado de São Paulo
em relação ao fortalecimento das estruturas
existentes e que vierem
a ser implementadas de
combate ao racismo.
O projeto não busca
punição, busca antes de
tudo o desenvolvimento
do diálogo institucional. A
ideia é que os municípios
sejam incluídos no projeto

ao criarem num primeiro
momento conselhos e/ou
coordenações voltados às
questões raciais, depois
um Plano Municipal de
Igualdade Racial e a inclusão no SINAPIR. O
município que tiver um
conselho ativo e uma coordenação vinculada à administração municipal vai
ganhar um selo de reconhecimento do Estado. Os
primeiros selos deverão
ser entregues em novembro na semana do Dia da
Consciência Negra.

O plano de trabalho do
Projeto Cidades Antirracistas tem como representantes para interlocução
permanente e direta a
Secretaria da Justiça e
Cidadania, por meio da
Coordenação de Políticas
para a População Negra
e Indígena; o Centro de
Apoio Operacional, por
meio da Coordenadoria
do Núcleo de Inclusão
Social; a Rede de Enfrentamento ao Racismo, por
meio da Coordenadoria
do Subgrupo de Trabalho

do Projeto “Cidades Antirracistas”; e para a sua
implementação os movimentos representativos
da sociedade civil.
Serviço
Assinatura do Termo
de Cooperação para implementação do Projeto
Cidades Antirracistas
Dia: 13/09
Horário: 14 horas
Local: Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi,
4.500, São Paulo - SP

Concurso público do Centro Paula Souza tem 63
vagas abertas
Da Redação
O Governo do Estado
de São Paulo autorizou
a abertura de 993 vagas,
destinadas ao concurso
público, para os interessados em trabalhar nas
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro
Paula Souza (CPS). A
seleção para admissão de
docentes será realizada
pela unidade contratante
e os editais de abertura de
inscrição, divulgados em
lotes. No momento, estão publicadas 63 vagas,

incluindo ofertas para a
Capital, Birigui e Jaú.
O concurso foi autorizado em junho de
2022 e as contratações
estão previstas para o primeiro semestre do próximo ano, respeitando
as restrições do período
eleitoral. Como as datas
de inscrição variam, é indispensável acompanhar
o cronograma disponível
no site.
A cada publicação de
editais no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, os candidatos terão

um prazo para solicitar
a redução ou isenção
da taxa de inscrição, no
valor total de R$ 105,50.
As regras para obter o
benefício estão descritas
nos editais. A adesão ao
concurso deve ser feita
exclusivamente de forma
online. Para participar,
o interessado localiza o
edital desejado, preenche
o formulário e paga a taxa
de participação. Como
requisito, o concorrente
deve ter licenciatura,
bacharelado ou nível superior em tecnologia,

com habilitação equivalente à área escolhida
para lecionar.
Etapas do concurso
Além da prova escrita,
com questões de múltipla escolha, o concurso
tem avaliação de métodos pedagógicos, com
a apresentação de uma
aula para uma banca
examinadora, e prova
de títulos, que consiste
na análise dos documentos comprovatórios
referentes à formação

acadêmica. Candidatos
pretos, pardos ou indígenas têm a possiblidade
de optar pelo Sistema de
Pontuação Diferenciada,
nos termos do Decreto nº
63.979/2018.
O professor admitido
para as Etecs recebe remuneração inicial de R$
20,19 por hora-aula. Considerando a atribuição
máxima de 34 horas-aula
semanais, o salário inicial
chega a R$ 4.685,08.
A partir da data de homologação, o prazo de
validade do concurso

público é de um ano,
com possibilidade de renovação por igual período.
“O concurso público
é mais uma importante
medida para fortalecer a
instituição e aprimorar
a qualidade do ensino
oferecido aos jovens de
diferentes localidades do
Estado”, comenta a diretora-superintendente do
CPS, Laura Laganá.
Para outras informações, acesse a página
Concursos Públicos do
CPS ou consulte o edital
de interesse.

Falta um mês para a Feira do Empreendedor 2022
do Sebrae
Da Redação
Falta um mês para
o início da Feira do
Empreendedor, do Sebrae-SP, que volta a receber a presença do público neste ano em um
novo endereço, o São
Paulo Expo, e na plataforma digital Sebrae Experience. O maior evento
de empreendedorismo
do mundo agora terá cinco dias de duração, e será
realizado de 7 a 11 de
outubro. Para a edição
deste ano, que tem como
tema “Empreender sem
limites”, há uma série de
novidades que abrangem

desde quem está pensando em empreender
até aquela pessoa que já
tem um negócio e está
em busca de expansão
ou de colocar a empresa
no rumo certo.
Entre as principais
novidades, está a Mega
Arena do Conhecimento, em que palestrantes
e personalidades vão
abordar tudo que diz
respeito à jornada empreendedora em seis
palcos simultâneos e
com transmissão digital.
Também haverá o espaço Negócios em Casa,
com aulas show para
quem quer tirar uma

empresa do papel a partir da própria residência. Para os visitantes
interessados no agronegócio, o espaço Do
Campo à Mesa vai apresentar oportunidades de
negócios no setor -- de
alimentos a turismo rural -- e mostrar um pouco do que é produzido
pelos clientes do Sebrae.
Outra novidade da
atual edição é a Loja Colaborativa, em que mais
de 400 empreendedores
que passaram por atendimento e orientação do
Sebrae em todo o Estado
de São Paulo poderão
expor e vender seus proLC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

dutos. Já para quem está
em busca de soluções
tecnológicas, o Sebrae
for Startups está com
uma programação completa, que envolve desde
a criação de startups até
a apresentação ao mercado. E para quem quer
aperfeiçoar suas soft
skills, a Arena Sebrae
Games preparou uma
ação de desenvolvimento
baseada em gamificação.
Esses são apenas alguns dos novos espaços
e ações da Feira do Empreendedor, que volta a
ter uma edição presencial após dois anos restrita ao ambiente digital
Assinado de forma digital por LC BENEDITO
E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.12 17:37:47 -03'00'

por causa da pandemia.
A expectativa receber
120 mil pessoas no espaço de mais de 45 mil
metros quadrados no
São Paulo Expo, um dos
mais modernos locais
para eventos do País,
escolhido pela primeira
vez para sediar a Feira.
Também serão cerca
de 600 expositores dos
mais variados setores,
oferecendo oportunidades de negócio, além
de uma extensa programação de palestras e
oficinas.
Além da participação
na Feira física, visitantes
de todo o País poderão

participar do ambiente
virtual do evento, que
será transmitido pela
plataforma Sebrae Experience, uma plataforma
de realidade virtual, que
permite navegação em
ambiente 3D fácil, intuitiva, com acesso imediato aos expositores, conteúdos e soluções para os
pequenos negócios.
Feira do Empreendedor 2022
Data: 7 a 11 de outubro
Locais: SP Expo -- 1,5,
Rodovia dos Imigrantes
-- Jabaquara e Plataforma Sebrae Experience

13 de Setembro 2022

- Caderno A |

4

Holambra abre processo seletivo para contratação de
cozinheiras
De Holambra

Humanos, localizado no
Paço Municipal, que fica
A Prefeitura de Holam- na Alameda Maurício de
bra publicou nesta sex- Nassau, 444, no Centro.
ta-feira, dia 9 de setemO atendimento é realbro, edital de abertura izado das 8h às 11h e entre
de processo seletivo para 13h e 16h. Será necessário
contratação temporária preencher ficha de inde duas cozinheiras. As in- scrição e apresentar curscrições, gratuitas, devem rículo, cópias do RG, do
ser feitas entre os dias 12 comprovante de residência
e 16 de setembro no De- e carteira profissional ou
partamento Municipal de documentos que comproAdministração e Recursos vem tempo de serviço no

cargo.
Segundo o edital, os
currículos serão analisados
por comissão. Ainda de
acordo com o documento, podem se inscrever
brasileiros que tenham 18
anos ou mais (na data de
contratação) com Ensino
Fundamental Incompleto.
A remuneração é de R$
1.553,33. A carga horária
é de 44 horas por semana.
A diretora municipal de

Administração e Recursos
Humanos, Grassi Gomes,
explica que o processo
seletivo se faz necessário
pois foram esgotadas as
convocações de concurso
público para estas vagas.
Informa ainda que o resultado será divulgado no
Diário Oficial Eletrônico
da Prefeitura, em www.
holambra.sp.gov.br, onde
também encontra-se o
edital completo.

Beneficiados pelo “Bolsa Trabalho” são convocados
para retirar cartões

De Pedreira
A Prefeitura de Pedreira recebeu da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de
São Paulo, uma nova listagem dos beneficiados
pelo Programa “Bolsa

Trabalho” no Município,
sendo: Adinaura Rosa dos
Santos Souza; Adriana
Vieira Durante; Adriano
Faustino Cabral; Ana Júlia
Batista da Silva; Ana Júlia
Leme Vasechi; Ana Paula
Bombarde; Andréia de
Castro Vieira; Ângela da

Silva Cunha; Bruno Grazia
Moroni; Caio Fernando
Guarizzo Costa; Camila
Natália dos Santos; Carla
Daiana Aparecida de Moraes; Carlos Alexandre Victorio; Catarina Jorge Duarte; Clarice Aparecida Garbo Ferreira; Daiane Aparecida Marques; Daiane dos
Santos Demétrio; Daniel
Almeida Peixoto; Daniel
Carlos de Lara; Daniel Ferreira de Freitas; Daniela
Mazarini; Edna Aparecida
da Silva Cuque; Eduarda
Costa da Silva; Erica Maria
Ferreira da Silva; Ezequiel
Miranda da Silva Silveira;
Fabiane Soares de Jesus;
Graziela de Souza; Izabela Saragiotto Malavazi;
Jaison de Sousa Chaves;

Jessica Aline Ferreira de
Moraes; Jessica Cristina
Aparecida Colombo; Jessica Yasmin Rodrigues;
João Luis Lazari; João
Victor de Paula Gomes
da Rocha; Joice Regina
Marangon Cerezer; Jonas
Henrique Grilo; José Odir
Graciola; Júlia Rondini
Custódio; Juliana Cristina
Orlando; Karina de Campos Ferreira; Laiz da Silva
Oliveira; Letícia Adriana
de Aquino; Lidiane Aparecida Ferreira de Carvalho; Loraine Vanessa
Domingues; Lucia da Silva
Araújo; Luciana Sertorio;
Luciano Silva de Araújo;
Luzia Leoncio de Oliveira
Alves; Luzinete Barbosa
dos Santos Gomes; Lyvia

Maria Princesa; Magda
Aparecida de Souza; Maicon Douglas Vanini Ferreira; Mara Rosana Ferreira;
Marcos Menezes Theodoro; Marcos Vinícius de
Campos Jacintho; Maria
Cecília de Freitas Ribeiro
Lanzi; Maria Goncalvina
Davanco Thiago; Maria
Silmara Silva de Moraes;
Maria Tereza Raymundo Lázaro; Maria Vanuza
de Moraes; Marina das
Graças Rodrigues; Marlene de Souza Carvalho;
Michele Guerreiro; Natiara Eugênio Cornélio;
Neuza Solange Seola de
Lima; Patrícia Carolina
Luiz de Souza; Patrícia de
Cássia Bueno; Paulo Henrique Marangon; Rafaela

Sarchi do Espírito Santo;
Raquel das Neves Silva;
Rithellen Lopes Machado; Ronei Hugo Silva
de Souza; Rosa Augusto
Pereira Bueno; Rosa Maria
Rondini; Rosilda Vaz da
Silveira; Sabrina da Silva
Forner; Suzamar Zamperlini; Thayná Cristina Silva;
Valéria Aparecida Eugênio
de Lima; Vanessa Tatiane
Borgonovi; Verônica Lúcia
Cruz dos Santos e Vitor
Afonso Mendonça.
Os convocados devem
procurar seu “Cartão Bolsa
Trabalho” na Escola João
Emílio Begalli, localizada na Rua João Lúcio de
Moraes, nº 270, Jardim
Triunfo, das 8h às 20h, de
segunda a sexta-feira.

Fundo Social abre inscrições para
curso de Confeitaria
De Jaguariúna

Realizadas em parceria
com o Senai e Sebrae as
O Fundo Social de Jag- aulas acontecerão de 3 a 19
uariúna abrirá inscrições de outubro das 13h às 17h.
para mais um curso graDurante esse período os
tuito na próxima sema- alunos aprenderão técnina. A partir do dia 14 os cas de preparo de masinteressados podem se sas, recheios e coberturas;
inscrever para aprenderem montagem e decoração de
técnicas de confeitaria.
doces e bolos e também

preparo de bombas, carolinas, brownies, ganaches,
mil folhas, compotas e
rocamboles.
Para participar é preciso
ter no mínimo 18 anos e ser
morador de Jaguariúna.
As inscrições poderão
ser feitas presencialmente
na sede do Fundo Social

que fica na rua Cândido
Bueno, 792, Centro. Para
isso é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão
Cidadão e comprovante de
endereço.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3867-2344.

Após sucesso da 1ª edição, Feira do Verde já tem data
marcada em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
Após o sucesso da primeira edição, a Feira do
Verde já tem data marcada
para acontecer em Artur
Nogueira. Entre os dias
08 e 09 de outubro, moradores e visitantes poderão
conhecer e usufruir do
melhor da agricultura
nogueirense.
O evento é uma realização da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da
Secretaria de Agricultura,

e foi estrategicamente pensado para auxiliar os produtores rurais a alavancar
o agronegócio local. A 2ª
edição acontecerá na Praça
do Centro Cultural Tom
Jobim, sendo no sábado
(08) das 9 às 17 horas, e
no domingo (09) das 8 às
13 horas.
O prefeito Lucas Sia
corrobora que a Feira tem
o objetivo de evidenciar
destaques na produção
agropecuária municipal,
mobilizando visitantes de

cidades vizinhas, e oportunizando novos negócios
para os produtores.
“Queremos conectar os
produtores à sociedade,
entidades e empresas. Este
é um evento que tem potencial para atrair novos
compradores, locais e da
região, e para divulgar
os produtos produzidos
aqui”, comenta.
O secretário de Agricultura Odair Boer afirma que, assim como na
primeira edição, a Feira

trará muitas novidades.
Serão cerca de 20 stands,
onde - além de expor os
produtos como: mudas
de hortaliças, artesanatos,
hortifrúti, flores, etc - os
visitantes poderão comprar itens dos produtores
durante a feira.
A organização do evento
destaca que haverá sorteios de itens que serão
fornecidos pelos próprios expositores. Assim, ao
comprar produtos durante
a feira, o visitante ganhará

cupom para participar e
concorrer a prêmios.
Interessados em obter
outras informações sobre
a segunda edição da Feira
do Verde podem entrar em
contato com a Secretaria
de Agricultura pelo telefone 3827-9723 ou através
do email agricultura@arturnogueira.sp.gov.br .
A iniciativa conta com a
parceria da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Associação de Idosos Desam-

parados (Aidan) e produtores de fruti?feras e flores
da cidade.
2ª FEIRA DO VERDE
Data: 08 e 09 de outubro
Horário: 9h às 17h no
sábado (08); 8h às 13h no
domingo (09)
Local: Praça Tom Jobim, ladeada pelas Ruas
Duque de Caxias e Adhemar de Barros

Reunião aborda questões sobre presença de capivaras e
carrapatos ao lado de CEI
De Itapira
Na última quarta-feira,
31, ocorreu uma reunião
multidisciplinar referente
à situação de presença de
carrapatos na creche Wilma de Toledo Barros Munhoz, no bairro dos Prados.
O encontro ocorreu na

sede da Secretaria de Educação e contou com a presença da secretária Regina
Gracini, de servidores da
Educação e das secretarias
de Planejamento e Obras,
Saúde e de Agricultura e
Meio Ambiente. Também
participaram profissionais
e especialistas da Coorde-

nadoria Estadual de Vetores e do Centro Técnico
Regional de Campinas da
Coordenadoria de Fiscalização da Biodiversidade
da Secretaria Estadual
de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado de
São Paulo.
Os participantes diaLC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

logaram sobre a situação
de presença de capivaras,
cavalos e carrapatos na
região da creche, especialmente devido ao fato que
o município já registrou,
há alguns anos, casos positivos de Febre Maculosa. As medidas tomadas
pela Prefeitura referente
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.12 17:38:01 -03'00'

ao calçamento lateral e
colocação de placas informativas foram aprovadas
pelos especialistas da área
de saúde.
Após a vistoria in loco,
a equipe técnica reforçou
a necessidade de ampliação do calçamento lateral
para o fundo da creche e

o fechamento do jardim
em frente à unidade. Além
disso, também serão intensificadas as orientações
referentes à Febre Maculosa para a comunidade
e haverá o acompanhamento populacional das
capivaras e dos cavalos na
região.
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Águas de Holambra recebe Prêmio Lugares Incríveis
para Trabalhar pelo segundo ano consecutivo
Essa vitória só foi
possível porque a concessionária conta com
profissionais além da
conta. São conquistas
importantes para o município e a Águas de
Holambra se orgulha
de contribuir com esse
progresso. “O Prêmio
Lugares Incríveis para
Trabalhar 2022 é fruto
da dedicação dos nossos
talentos. Participamos
da seleção pela primeira vez no ano passado
e, agora, conquistamos
grande orgulho para a novamente”, afirmou a
De Holambra
empresa. O prêmio, uma diretora presidente da
Pelo segundo ano con- iniciativa da UOL e da Águas de Holambra, Silsecutivo, a Águas de Hol- Fundação Instituto de via Leticia Tesseroli.
ambra recebeu o Prêmio Administração (FIA),
Silvia lembra que a
Lugares Incríveis para foi divulgado nesta sex- premiação reconhece
Trabalhar, motivo de ta-feira (09).
empresas brasileiras com

os mais altos níveis de
satisfação entre seus colaboradores. Os vencedores são definidos a
partir dos resultados da
pesquisa FIA Employee Experience (FEEx).
“É uma grande honra
estar entre as 100 melhores empresas para
trabalhar no país. Esse
reconhecimento é importantíssimo porque o
prêmio é fruto de como
os nossos colaboradores
percebem o ambiente
de trabalho e isso reflete
diretamente na forma
como servimos a sociedade. O time conta com
diversos talentos, que
constroem o ambiente
de pertencimento, de
colaboração e de serviço.

Somos embaixadores
da saúde, trabalhando
em prol do bem-estar e
da qualidade de vida da
população piracicabana,
além de termos a preservação ambiental como
parte da nossa essência,
pois nossa natureza movimenta a vida”, afirma.
Para o diretor executivo da Águas de Holambra, Luiz Henrique
Nobrega, cada colaborador é um elo importante da engrenagem que
movimenta a empresa. A
partir do momento que
o colaborador se sente
parte desta engrenagem,
ele passa executar o seu
melhor, trazendo um ambiente mais produtivo,
com soluções inteligentes

e de muita satisfação por
aquilo que ele produz.
“Em Holambra, nosso desafio é manter a
excelência operacional,
com o nosso time engajado, o que mostrou o
prêmio recém conquistado. Temos motivos para
comemorar e acreditar
que continuaremos a
trazer para Holambra,
além da melhor tecnologia aplicada ao saneamento básico, um time
com o firme propósito
de entregar um serviço
de excelência. Por fim,
tudo isto nos enche de
orgulho pois vai além
do saneamento básico, é
social, é dignidade, saúde
e qualidade de vida para
as pessoas”, finaliza Luiz.

Contribuinte de Jaguariúna já pode solicitar o desconto do
IPTU Verde
De Jaguariúna
Em Jaguariúna o morador que preserva a natureza tem desconto no IPTU.
O benefício de até 10% é
concedido pela Prefeitura,
por meio da Secretaria
do Meio Ambiente, aos
proprietários de imóveis
residenciais e não residenciais que contribuem com a
preservação e proteção do
meio ambiente.
A cidade possui a Lei

Complementar nº 236, de
16 de outubro de 2013, que
institui o IPTU Verde aos
contribuintes que implantam em suas edificações
sistemas de captação de
água de chuva, de reuso
de água, de aquecimento
hidráulico solar, calçada
ecológica e projetos de permeabilidade do solo.
De acordo com a secretaria, cada medida adotada corresponde a uma
porcentagem de desconto,

podendo ser acumulativos,
até a porcentagem máxima
de 10%.
Para solicitar o IPTU
Verde o proprietário deverá protocolar o pedido
e a justificativa junto à
Prefeitura até o dia 30 de
outubro para preencher o
requerimento.
O Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, é responsável pelas
vistorias técnicas de cada
solicitação recebida para

verificação e validação
dos itens sustentáveis nos
imóveis.
A secretária de Meio
Ambiente, Rita Bergamasco, ressalta o estímulo às
ações de sustentabilidade.
“O IPTU Verde é uma parceria entre a Prefeitura e os
moradores com foco principal na preservação da
natureza. O contribuinte
ganha descontos e a natureza também é beneficiada”, destacou a secretária.

Morro do Cruzeiro será revitalizado para voltar a ser ponto
turístico da cidade
De Itapira
Utilizando recursos financeiros do MIT
(Município de Interesse
Turístico) do Governo do
Estado de São Paulo, a
Prefeitura está fazendo a
revitalização do Morro do
Cruzeiro, também conhecido como Morro da Asa
Delta, para transformá-lo
em um dos pontos turísticos da cidade.
Com 1.240 metros de
altitude, o Morro está

situado no bairro Forões
e tem acesso pelo bairro
Barão Ataliba Nogueira,
na altura do km 175 da Rodovia SP 352 (Itapira x Jacutinga), na Estrada Municipal Orlando Zancheta.
“Trata-se de uma área
que já foi explorada para
saltos de voo livre e possui
uma das mais belas vistas
de toda a região. Além
do difícil acesso antes da
manutenção das estradas, o local não oferecia
atrativos para visitantes.

Mas com a reforma, o
Morro do Cruzeiro tem
potencial para se tornar
um dos principais pontos turísticos para os itapirenses e moradores de
toda a região”, enfatizou
o prefeito Toninho Bellini.
O projeto de reforma
tem investimento de R$
615 mil e engloba construção de um portal de
entrada, melhorias na estrada, obras de drenagem,
criação de vagas de estacionamento, reforma dos

banheiros já existentes e
também do prédio lanchonete que já funcionou
no local.
A licitação já foi realizada e a proposta vencedora foi da empresa TKS
Construtora. A previsão é
que a obra seja concluída
em aproximadamente
quatro meses. O trabalho
está sendo acompanhado
pela Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo e
também pela pasta de
Obras.

Novo mutirão para atualização do Cadastro Único
acontece nesta quarta em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social,
realizará mais um mutirão
nesta quarta-feira (14)
para famílias atualizarem
o Cadastro Único. O mesmo beneficia moradores
em vulnerabilidade com
programas do Governo
como Auxílio Brasil, des-

tinado às famílias com
renda per capita inferior
a R$210.
A ação acontecerá das
9h às 16h, na Quadra de
Esportes da antiga Escola
Modelo, localizada na.
Av. XV de Novembro, nº
1.400, no Jardim Planalto.
Não é necessário agendamento.
De acordo com o titular
da pasta, Amarildo Boer,
o objetivo dos mutirões é

atender quem precisa atualizar os dados no sistema
do Cadastro Único e, assim, evitar bloqueios e cancelamentos de benefícios
de transferência de renda.
“Para dinamizar
os atendimentos deste
serviço, optamos pelos
mutirões, pois são dias em
que as equipes realizarão
apenas as atualizações não comprometendo os
demais atendimentos - e

em locais estratégicos e de
fácil acesso da população”,
disse Boer.
A 3ª chamada com os
nomes dos moradores
que precisam atualizar
o cadastro foram divulgados e podem ser consultados no site oficial
da Prefeitura (http://arturnogueira.sp.gov.br/
site/prefeitura-convoca-moradores-para-atualizacao-de-cadastro-uni-

co/). Outras informações
-Carteira de trabalho ou
podem ser obtidas pelo holerite
telefone (19) 3827-9700 -Certidão de nascimenramais 9372, 9375 e 9377. to ou casamento
-Título de eleitor
DOCUMENTOS
-Comprovante residênNECESSÁRIOS
cia
Durante o mutirão, não
é preciso fazer agendaPRÓXIMO MUTIRÃO
mento, basta levar os se-27/09, das 9h às 16h,
guintes documentos para Quadra de Esportes – Preo atendimento:
feitura Municipal. Av. XV
-RG
de Novembro, 1.400 Jd
-CPF
Planalto (População Geral)

Prefeitura leva grupo para passeio na Expoflora
De Engenheiro Coelho Melhor Idade para a 39ª
Expoflora, em Holambra.
A Prefeitura Munici- O grupo, com quase 100
pal de Engenheiro Coel- pessoas, saiu na manhã
ho, através da Secretaria desta sexta-feira (9), por
Municipal de Promoção volta da 9h30.
Social, organizou um pasSegundo a Secretaria
seio para o Grupo da de Promoção Social, Ma-

dalena Soares, o grupo
deve retornar no fim do
dia. “Essa é mais uma
oportunidade de lazer
que disponibilizamos
para o Grupo da Melhor
Idade da nossa cidade.
Vamos passar o dia in-

teiro na Expoflora e voltaremos no fim do dia”.

dades e as tendências do
setor, teve sua realização
suspensa por dois anos
EXPOFLORA
devido à pandemia da
O evento, consider- covid-19.
ado o “Fashion Week”
Como grande vitrine
da floricultura nacional para os produtores, as
por apresentar as novi- flores e plantas recebem,

LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
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agora, os olhares dos mais
de 240 mil visitantes esperados para o evento,
que poderão admirá-las
na Expoflora, plantadas
nos jardins espalhados
pelo imenso parque de
mais de 250 mil m².

13 de Setembro 2022

- Caderno A |

6

Cultura irá promover evento para lembrar o Dia Nacional
de Luta das Pessoas com Deficiência
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal
de Cultura promoverá
nos dias 21 e 22 de setembro a Primavera da
Inclusão – Um Mundo
sem Diferenças. O evento,
que será promovido no
Teatro Tupec no Centro
Cultural, tem como objetivo lembrar o Dia Nacional
de Luta das Pessoas com
Deficiência, data celebrada no Brasil em 21 de setembro.
O secretário municipal

de Cultura, André Sastri,
explicou que o dia 21 de
setembro foi escolhido
porque é próximo do início da primavera, estação
tipicamente associada ao
reflorescimento da flora
terrestre. “Desta forma,
esse fenômeno representa
o nascimento e renovação
da luta das pessoas com
deficiência”, disse.
De acordo com Sastri,
a pessoa com deficiência
é aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental,

intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com
uma ou mais barreiras
pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de
condições com as demais
pessoas.
“Assim sendo, o Dia
Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas
pessoas na sociedade de
maneira igualitária e sem
preconceitos, pois a deficiência atinge diferentes

níveis e é classificada em
física, auditiva, visual e
mental”, comentou.
Segundo ele, cada deficiência é responsável por
um tipo de limitação e
muitas vezes essas limitações podem comprometer a qualidade de vida
do indivíduo e, por isso,
faz-se de extrema necessidade o desenvolvimento
de medidas de inclusão. “A
luta deve ser constante e o
Dia Nacional de Luta das
Pessoas com Deficiência
é uma oportunidade para

demonstrar força na busca tembro – 14h
pelos direitos dessas pesMostra de Talentos
soas”, falou.
Participantes: Centro Dia da Pessoa com
Primavera da Inclusão Deficiência; Apae Mogi
– Um Mundo sem Dif- Guaçu; CAPS; Eline Belerenças
gara, Orquestra Brasileira
Data: 21 e 22 de setem- Inclusiva de São João da
bro
Boa Vista e Secretaria
Local: Centro Cultural Municipal de Esporte e
Endereço: Avenida dos Lazer (SEL)
Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo
Sexta-feira, 22 de seEntrada gratuita
tembro – 19h30
Roda de Conversa com
Programação
o tema ‘Diversidade e InQuinta-feira, 21 de se- clusão’

Ciclismo conquista quatro pódios no Campeonato
Paulista de Montanha
De Mogi Guaçu

um vice-campeonato. A
prova teve dois percursos
A equipe de ciclismo diferentes, sendo um trada Secretaria Municipal jeto com 29 km e o outro
de Esporte e Lazer (SEL) com 5 km.
conquistou quatro pódios
Mogi Guaçu competiu
no Campeonato Paulista com cinco ciclistas e todos
de Ciclismo de Montanha, disputaram a prova de 5
durante competição ocor- km. Desta forma, a cidade
rida na quarta-feira, 7 de subiu ao lugar mais alto
setembro, em Mairiporã. do pódio com Fabio RoNo evento organizado drigues Braga Junior pela
pela Federação Paulista categoria infanto-juvenil,
de Ciclismo, os guaçuanos Julia Leite Braga (sub-23)
conseguiram três títulos e e Valdinéia da Silva Bran-

dino dos Santos (master),
atleta esta que também
conseguiu a 5ª colocação
na disputa da categoria
elite feminina.
Completando o número de pódios, a ciclista Gabriela de Souza Gonçalves
ficou em 2º lugar da categoria elite feminina e o
atleta Fabio Rodrigues
Braga conquistou o 6º lugar pela categoria master
B2. Um resultado bastante comemorado por

toda a equipe, em especial
o técnico, Celso Lucas.
“Pedalar montanha acima
exige muito dos ciclistas
e os escaladores levam
vantagem pois tem facilidade maior em pedalar em
subidas bem inclinadas”,
destacou.
A equipe de ciclismo de
Mogi Guaçu compete novamente no próximo domingo, 11 de setembro, em
Diadema, pela competição
da Volta do Grande ABCD.

Vacinação contra a meningite C para profissionais da
Saúde começa no dia 12 de setembro
De Mogi Guaçu

além de evitar a circulação da doença. A vacina
A Secretaria Munici- para este público estará
pal de Saúde e Vigilância disponível nas 21 UniEpidemiológica (VE) de dades Básicas de Saúde
Mogi Guaçu iniciam na (UBSs) do munícipio até o
próxima segunda-feira, mês de fevereiro de 2023.
12 de setembro, a vaciPode ser vacinado
nação de profissionais de qualquer trabalhador da
saúde contra a meningite saúde mesmo que esteC. O objetivo é reforçar a ja com o esquema vaciproteção em pessoas que nal completo. “A única
estão expostas à bactéria, condição é que a última

dose tenha sido aplicada
há pelo menos quatro semanas”, explicou a enfermeira e coordenadora de
imunização da VE, Aline
Roberta Leme.
De acordo com ela,
todas as pessoas que atuam em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, entre outros,
como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fi-

sioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, biólogos,
biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos,
assistentes sociais, profissionais de educação física,
médicos veterinários e
seus técnicos e auxiliares
têm direito a receber o
imunizante. “A medida
serve também para recepcionistas, seguranças,

trabalhadores da limpeza,
cozinheiros e motoristas
de ambulâncias”, disse.
Aline Roberta Leme
ressaltou que o imunizante faz parte do
Calendário Nacional de
Vacinação que atinge o
público infantil com até
um ano de idade. “São
indicadas duas doses para
este público em geral aos
3 e 5 meses de idade e

um reforço, preferencialmente, com 12 meses”,
concluiu.
Vacinação contra
a Meningite C para os
Profissionais da Saúde
Período: 12 de setembro de 2022 até fevereiro
de 2023
Horário: Segunda
a sexta-feira das 8h às
10h45 e das 13h às 15h

Lazer: área verde do Distrito de Martinho Prado Júnior
passa por revitalização
De Mogi Guaçu

tação de terra, execução
de calçada para uma pista
A empresa JRBM En- de caminhada e limpeza
genharia Ltda foi a vence- do local, que conta com
dora do processo lici- um lago. A área fica lotatório e está realizando calizada no bairro Laranmelhorias em uma área jeiras.
verde localizada no DisA instalação da calçada
trito de Martinho Prado já está em execução, asJúnior. O contrato prevê sim como as demais melserviços de movimen- horias. O investimento é

de R$ 329.005.81, sendo
R$ 200 mil de emenda do
deputado estadual Alex
Madureira e o restante
de emenda impositiva do
vereador Pezão. A meta
é levar melhorias para o
local e transformá-lo em
área de lazer para a população de Martinho Prado.
A área conta ainda

com um antigo barracão
de secador e o projeto é
reformar o espaço para
futuramente ceder para
a Associação dos Moradores, a fim de que o espaço seja usado pelos
moradores. A área ainda
contará com quadra de
areia e playground numa
segunda etapa do projeto.

Obras avançam e estrada municipal que liga Martinho
Prado ao bairro do Caju é interditada
De Mogi Guaçu
Avançam as obras
que visam a pavimentação asfáltica da MGG999, estrada municipal
que liga o Distrito de
Martinho Prado Júnior
ao bairro do Caju, localizado em Leme, município que faz divisa
com Mogi Guaçu. A via
precisou ser interditada, a fim de que as
melhorias possam ser

feitas. No momento,
a construtora atua na
instalação de dutos e
de tubulação para a canalização e drenagem
da via.
A assinatura da ordem de serviço aconteceu no início de julho e
a obra é de responsabilidade do Governo do
Estado. A pavimentação
da estrada do Caju,
como é chamada popularmente a MGG-999,

é reivindicação antiga
dos moradores, além de
ser uma via importante
para o escoamento da
mineração e produção
agrícola. O trecho é bastante utilizado por estudantes que residem em
Martinho Prado, mas
estudam em Leme por
causa da proximidade
com o município vizinho.
A m e l h o r i a s e e stenderá por toda a via,
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

ou seja, 8,2 quilômetros, sendo 7,8 quilômetros dentro do perímetro
de Mogi Guaçu e 400
metros na área de Leme.
A obra receberá investimento de R$ 21,3 milhões pelo Programa Novas Vicinais após pedido do prefeito Rodrigo
Falsetti e intermediação
do vereador Pezão, que
levou pedido de melhorias ao deputado federal
Alexandre Leite.

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.12 17:38:44 -03'00'
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XBall é o campeão do campeonato de basquete 3×3

De Engenheiro Coelho

stalada no lago municipal.
O Xball, formado peO time XBAll é o grande los jogadores Maycon,
campeão do 1º Campe- Clayton, Ricardo e Itamonato de Basquete 3×3 ar, ganhou o título após
de Engenheiro Coelho, vencer o time do Danger
realizado pela Prefeitura Skill, pelo placar de 15 a
Municipal de Engenheiro 8. A disputa pelo terceiro
Coelho, na tarde de do- e quarto lugar aconteceu
mingo (11), através da Sec- entre o time dos Rabbits
retaria de Esporte e Lazer. e dos Winks. O terceiro
O campeonato aconteceu lugar ficou para o Rabbits,
na quadra de basquete, in- após a vitória por 9 a 7.

As disputas no basquete
3×3 acontece entre 3 jogadores, num espaço equivalente a meia quadra.
Cada partida acaba em
um tempo 10 minutos
ou até uma das equipes
completar 21 pontos. Em
caso de empate, acontece a
prorrogação, onde a equipe vence após abrir uma
vantagem de 2 pontos no
placar.

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda
ao lado do vice-prefeito,
Adézio Dias, do diretor
de esportes, Edivon Filho
Soares dos Santos e do superintendente de esportes,
Diogo Mansur, entregou
medalhas e troféu aos
atletas.
Dr. Zeedivaldo aproveitou a oportunidade e
agradeceu a participação

de todos no campeonato.
“Muito obrigado por vocês
comparecerem e participarem desse campeonato
novo aqui na cidade. Não
sabia que tínhamos tantos
atletas apaixonados pelo
basquete aqui. Parabéns
a todos que participaram”,
agradeceu o prefeito.
Durante sua fala, o prefeito aproveitou a oportunidade para anunciar

a instalação de mais uma
quadra de basquete 3×3
na cidade. “Nos próximos
dias nós vamos inaugurar outra quadra dessas
no bairro Luiz Fávero.
Assim, outras pessoas podem praticar esse esporte
na cidade. Ampliando o
número de jogadores para
uma segunda edição desse
campeonato”, concluiu o
prefeito.

Sebrae realiza curso de alongamento de unhas em
outubro
De Engenheiro Coelho

Além das normas de
biossegurança para a apliO posto de atendimento cação das técnicas, o curso
do Sebrae Aqui de Engen- abordará os seguintes itens:
heiro Coelho realiza um
· Espaço de trabalho;
curso de capacitação para
· Biossegurança;
alongamento de unhas du· Anatomia e patologia
rante o mês de outubro. As das unhas;
aulas abordarão técnicas
·
Técnicas de aloncom o uso de vibra de vibro gamento de unhas: fibra de
e gel moldado.
vidro e gel moldado;

·
Manutenção e remoção
As aulas acontecerão as
segundas, terças e quartas-feiras, das 8h às 12h,
entre o dia 3 e 31 de outubro. Para participar, basta
fazer a inscrição através do
link: encurtador.com.br/
axyGU ou pelo telefone 19
99770-8097, ou posto do

Sebrae Aqui, na rua Antônio Batistella, 221, Jardim
São Paulo.
Serviço
Curso de alongamento
de unhas
03 a 31 de outubro
8h – 12h
Rua Antônio Batistella,
221 – Jardim São Paulo

Palestra sobre o poder da educação encerra 1º
Congresso Municipal de Educação
cação. Com o título ‘Se
o vírus mudou nossas
vidas, a escola precisa
O encerramento do mudar também’, o prof.
1º Congresso Municipal Nelson Gonçalves falou
de Educação aconteceu ao grupo de professores
na quinta-feira (8), com da rede municipal de
palestra sobre o poder ensino.
da superação na eduDurante toda a semho

De Engenheiro Coel-

ana, os professores da
rede municipal de ensino participaram de palestras escolhidas entre
temas que abordam desde neurociência, qualidade de vida, voz do professor, desenvolvimento
infantil e superação na

educação.
Segundo o Secretário
Municipal de Educação,
Dr. Edvaldo José de Souza, o congresso foi muito
produtivo e uma oportunidade de aperfeiçoamento dos professores
da rede municipal de

educação.
“Nós conseguimos
reunir professores e outros profissionais que
trabalham na educação
na nossa cidade, para
discutir os desafios que
estamos tendo nesse
período. O congresso foi

muito produtivo e vamos colher muitos frutos
desse período de aprendizagem e integração”.
Após o encerramento,
os professores e palestrantes estiveram reunidos em um almoço de
confraternização.

Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
Registro Civil,Tabelionato de Notas e de Protestos de Conchal
Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 581
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
─────────────────────────────────────────────────────────────
EDSON BENEDITO e LEIDE PEREIRA DA SILVA, sendo EDSON BENEDITO, divorciado, nascido
no dia três de março de um mil e novecentos e setenta e dois (03/03/1972), de nacionalidade
brasileira, eletricista, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho
de ZORAIDE BENEDITO; e LEIDE PEREIRA DA SILVA, divorciada, nascida no dia dezessete de
junho de um mil e novecentos e oitenta e três (17/06/1983), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Junqueirópolis - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de GILSON PEREIRA
DA SILVA e de EXPEDITA ANITA TEIXEIRA DA SILVA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
RENAN FERREIRA ALVES e BEATRIZ QUINELLI, sendo RENAN FERREIRA ALVES, solteiro,
nascido no dia vinte de junho de um mil e novecentos e noventa e quatro (20/06/1994), de
nacionalidade brasileira, tratorista, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de ALTAIR ALVES e de NILZA RODRIGUES FERREIRA ALVES; e BEATRIZ QUINELLI,
solteiro, nascida no dia catorze de dezembro de um mil e novecentos e noventa e oito (14/12/1998),
de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de
São Paulo, filha de CARLOS ROBERTO QUINELLI e de CLEUSA MARIA BARBOSA QUINELLI.
─────────────────────────────────────────────────────────────
GELSON DONIZETI FRANCO DE OLIVEIRA e NEIDE VIEIRA NEVES, sendo GELSON DONIZETI
FRANCO DE OLIVEIRA, divorciado, nascido no dia doze de outubro de um mil e novecentos
e setenta e três (12/10/1973), de nacionalidade brasileira, vulcanizador, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOSÉ CARLOS FRANCO DE OLIVEIRA e de EDIVINA TEODORO FRANCO DE OLIVEIRA; e NEIDE VIEIRA NEVES, solteira, nascida no dia sete
de maio de um mil e novecentos e setenta e sete (07/05/1977), de nacionalidade brasileira, vendedora, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ABILIO SOUZA
NEVES e de GABRIELA PEREIRA VIEIRA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
MARCOS BRAZ CAETANO FILHO e JANAÍNA FRANCIELE DIAS, sendo MARCOS BRAZ CAETANO FILHO, solteiro, nascido no dia três de outubro de um mil e novecentos e oitenta e sete
(03/10/1987), de nacionalidade brasileira, comerciário, natural de Moji Mirim - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filho de MARCOS BRAZ CAETANO e de CLEUSA MORAES CAETANO; e JANAÍNA FRANCIELE DIAS, solteira, nascida no dia vinte e um de agosto de um mil e
novecentos e noventa e quatro (21/08/1994), de nacionalidade brasileira, biomédica, natural de
Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de VALDIR ANTONIO DIAS e de
IVONEIDE DOS SANTOS LIMA DIAS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
PEDRO HENRIQUE FERREIRA LIMA LEITÃO e FLÁVIA ROBERTA CLEMENTE, sendo PEDRO
HENRIQUE FERREIRA LIMA LEITÃO, solteiro, nascido no dia oito de outubro de um mil e novecentos e noventa e sete (08/10/1997), de nacionalidade brasileira, mecânico, natural de Conchal SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de FÁBIO ANDRÉ LIMA, REGIANE FERREIRA LEITÃO e de MIZAEL LEITÃO; e FLÁVIA ROBERTA CLEMENTE, solteira, nascida no dia onze
de março de um mil e novecentos e noventa e sete (11/03/1997), de nacionalidade brasileira, do
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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lar, natural de Mogi Guaçu - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO
CLEMENTE e de GELCINA APARECIDA QUINELLI CLEMENTE.
─────────────────────────────────────────────────────────────
VICTOR HUGO SANTIAGO DA SILVA e ESTER JOANA DOS SANTOS, sendo VICTOR HUGO
SANTIAGO DA SILVA, solteiro, nascido no dia dois de novembro de dois mil e dois (02/11/2002),
de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, natural de Cataguases - MG, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filho de ANTÔNIO CLÁUDIO DA SILVA e de RENATA SANTIAGO SILVA;
e ESTER JOANA DOS SANTOS, solteira, nascida no dia vinte de fevereiro de dois mil e quatro
(20/02/2004), de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de MARCOS LUIZ DOS SANTOS FILHO e de FLORENTINA
DE LIMA DOS SANTOS.
─────────────────────────────────────────────────────────────
WESLEY GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS CUSTODIO e CAROLYNE CARDOSO SÁ DE PAULA,
sendo WESLEY GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS CUSTODIO, solteiro, nascido no dia oito de
maio de dois mil (08/05/2000), de nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Conchal - SP, residente em Limeira, Estado de São Paulo, filho de LUIS APARECIDO CUSTODIO e de MARILIA
CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS; e CAROLYNE CARDOSO SÁ DE PAULA, solteira, nascida no
dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e cinco (28/02/2005), de nacionalidade brasileira, estudante, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de CLÁUDIO DE
PAULA e de LUCÍLIA CARDOSO SÁ DE PAULA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
LUIZ FERNANDO OTTE e JÉSSICA DE OLIVEIRA DORTA, sendo LUIZ FERNANDO OTTE,
solteiro, nascido no dia seis de maio de um mil e novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), de
nacionalidade brasileira, mecânico, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de ISAEL LUIZ OTTE e de SANDRA MARIA BAPTISTA OTTE; e JÉSSICA DE OLIVEIRA DORTA, solteira, nascida no dia trinta de setembro de um mil e novecentos e noventa
e um (30/09/1991), de nacionalidade brasileira, vendedora, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA DORTA e de ROSANGELA
FRANCISCA DE BARROS DORTA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DANIEL KONO BEZERRA e RALCIA MARIETTE BERTOLLA, sendo DANIEL KONO BEZERRA,
solteiro, nascido no dia treze de dezembro de um mil e novecentos e oitenta e oito (13/12/1988), de
nacionalidade brasileira, autônomo, natural de Mogi das Cruzes - SP, residente em Conchal, Estado
de São Paulo, filho de IRINEU COUTINHO BEZERRA e de ROSILDA APARECIDA KONO; e RALCIA MARIETTE BERTOLLA, solteira, nascida no dia vinte e quatro de março de um mil e
novecentos e oitenta e sete (24/03/1987), de nacionalidade brasileira, farmacêutica, natural de
Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de PEDRO BERTOLLA e de
LEONOR MARTINS BERTOLLA.
─────────────────────────────────────────────────────────────
PAULO HENRIQUE SEBATIÃO PIRES e IARA TAINÁ DE AZEVEDO MACÊDO, sendo PAULO
HENRIQUE SEBATIÃO PIRES, divorciado, nascido no dia doze de março de um mil e novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), de nacionalidade brasileira, auxiliar de fabricação, natural
de Itamogi - MG, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ALCEU SEBASTIÃO
PIRES e de CLEUZA DE LIMA PIRES; e IARA TAINÁ DE AZEVEDO MACÊDO, solteira, nascida no
dia vinte e três de abril de um mil e novecentos e noventa e cinco (23/04/1995), de nacionalidade
brasileira, autônoma, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha
de HORACIO CORDEIRO DE MACÊDO e de EUFRASIA APARECIDA DE AZEVEDO.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 08 de setembro de 2022.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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Projeto Retreta realiza noite do MPB ao Jazz com Chico
Oliveira e professores em Artur Nogueira

De Artur Nogueira

Oliveira na quinta-feira,
22 de setembro, a parO Projeto Retreta, da tir das 19h, em Artur
Corporação Musical 24 Nogueira. O evento será
de Junho, sediará uma aberto ao público em
noite do MPB ao Jazz geral e a entrada será
com o trompetista Chico mediante a ingresso com

custo de R$ 20 - cujos
valores serão destinados
ao projeto.
O evento musical
acontecerá na sede da
escola do Retreta, localizada entre as Rua
Adhemar de Barros e
São Sebastião, no Centro - próximo ao Centro
Cultural Tom Jobim.
A atração conta com
o apoio da Prefeitura
de Artur Nogueira, da
Holam Bistrô, Clinicão,
Espaço Flamboyant de
Holambra, Hotel Vila de
Holanda, da Hydra Piscinas e Lazer, e do Lurian
Artwork.
O maestro Ricardo

Michelino destaca que
o evento “Quintal Cultural” acontece mensalmente e é uma excelente
oportunidade de aproximar os moradores do
mundo musical e, consequentemente, cultural.
“Agradecemos ainda a
Prefeitura bem como a
todas as empresas que
colaboram e apoiam a
cultura em Artur Nogueira. O Projeto Retreta não
só ensina, como também
aproxima a cidade da
arte”, comemorou.
Os ingressos já estão
liberados para venda e
podem ser adquiridos via
internet (https://www.

sympla.com.br/noite- mais diversas formações,
do-mpb-ao-jazz---quin- bem como a difusão da
tal-cultural__1711235). música como método de
propagação de cultura.
PROJETO RETRETA
Em 2010, em parceSERVIÇO
ria com o Prefeitura de
Noite do MPB ao Jazz
Artur Nogueira, a Cor- com Chico Oliveira e
poração Musical deu vida professores do Projeto
ao Projeto Retreta, que Retreta
hoje conta com mais de
Quando: 22 de se3 mil alunos atendidos tembro, quinta-feira
de forma gratuita na sede Horário: 19 horas
do projeto e nas escolas
Onde: Sede do Projeto
municipais. Conforme Retreta
Michelino, são oferecidas
Ingresso R$ 20 aulas de musicalização, compra pela internet
instrumentos musicais (https://www.sympla.
e canto coral, com vistas com.br/noite-do-mpbà formação de público ao-jazz---quintal-culture de músicos para as al__1711235)

Expoflora inova o Passeio Turístico com visita ao Magic
Garden Holambra
De Holambra

Turístico oferecido em
anos anteriores.
A Expoflora inova o
De uma área total de
Passeio Turístico, uma 50 mil m², 12 mil m²
de suas atrações, nesta receberam decorações

edição de 2022. A maior
exposição da América
Latina de flores e plantas ornamentais, realizada em Holambra, a
134 quilômetros de São
Paulo, agora oferece
aos visitantes, além do
city tour para conhecer
a história da cidade,
momentos inesquecíveis no Magic Garden
Holambra, um local especialmente preparado
para que os turistas se
emocionem ainda mais
ao caminhar por entre
canteiros ou esculturas de flores e plantas
ornamentais. O Magic
Garden fica a apenas 6
quilômetros do Parque
da Expoflora, o que reduz em 50% o tempo e
o percurso do Passeio

florais este ano. É
como ingressar em um
mundo encantando,
onde as flores jorram
de torneiras suspensas
e de imensos tonéis,
ou decoram lagos e
cenários compostos por
corações, avestruzes,
ursos, cisnes e personagens, como a jardineira
que emerge do espelho
d´água prestes a regar
os jardins e a partner
que levita suavemente
sobre as flores, desafiando a gravidade. O
Passeio Turístico é realizado das 9h às 17h, em
todos os dias de funcionamento do evento (de
2 a 25 de setembro, de
sexta a domingo, e nos
dias 7 e 8 de setembro),
e terá preço único de R$

40,00. A visita ao Magic
Garden Holambra só
é autorizada aos visitantes da Expoflora com
os ônibus do Passeio

uma trilha ladeada por,
aproximadamente, 100
tuias holandesas, conduzindo os visitantes
até a imensa torneira
suspensa, instalada a
quatro metros de altura, que jorra petúnias
até um espelho d´água,
onde as flores transformam-se em ondas de
sunpatiens por meio
de um degradê que vai
do branco ao vermelho,
passando por várias
Turístico, cuja venda de nuances do cor-de-roingressos é feita dentro sa. Ao lado, três tonéis
do parque do evento, ou gigantes de fibra de
com os veículos das ex- coco também despecursões que adquirirem jam sunpatiens do alto
os ingressos antecipa- de uma colina para a
damente.
formação de canteiros
interativos.
Dez mil flores
No passeio pela pasPara dar forma e cor sarela de 60 metros de
e garantir diferentes comprimento e somtexturas à decoração breada por 250 guarfloral, foram utilizadas da-chuvas coloridos,
10 mil mudas de sucu- gigantescas esculturlentas, begônias, sunpa- as de ferro ou resina,
tiens, petúnias e more- encobertas ou ladeadias, entre outras, além as por flores e plantas
de 30 mil sementes de o r n a m e n t a i s , d e s t a girassóis que, uma vez cam-se na cena campfloridos, formam ilu- estre. Neste ponto, a
minados canteiros cor- passarela se abre em
tados por caminhos que círculo para abraçar o
permitem aos visitantes lago de flores suspenpassearem entre eles. so, escolhido pelo casal
A visita c ome ç a p or de cisnes brancos para

apreciar, apaixonadamente, a deslumbrante paisagem. Todos os
caminhos foram estrategicamente planejados para que o público
possa interagir com as
flores nas fotos. Até
das árvores pendem as
delicadas petúnias. O
passeio dura, em média,
50 minutos, mas os vis-

itantes podem permanecer o tempo que desejarem no Magic Garden
Holambra, inclusive
descansando à sombra
do pergolado rústico
com plantas mais áridas, como cactos e suculentas. Há sanitários e
venda de água para os
visitantes.
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