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Desfile de 7 de Setembro irá celebrar os 200 anos da
Independência do Brasil em Mogi Guaçu
“Brasil bonito por natureza e gigante em sua
essência. 200 anos de Independência” é o tema do
desfile cívico-militar de 7 de
Setembro, feriado nacional
na próxima quarta-feira.
A tradicional parada acontecerá a partir das 8h, na
Avenida dos Trabalhadores,
e os preparativos envolvem
as Secretarias Municipais de
Cultura, Educação, Esporte
e Comunicação.
O organizador do evento,
Francisco Carlos Rodrigues,
contou que o desfile irá celebrar o bicentenário da liberdade do Brasil que deixou de
ser colônia de Portugal para
se tornar um país autônomo.
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Comitês PCJ promovem webinário
sobre segurança hídrica nas Bacias PCJ
Discutir sobre a segurança hídrica nas bacias dos
rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (Bacias PCJ) e incentivar ações voltadas ao
enfrentamento da estiagem
pelos setores usuários (rural,
indústria e saneamento) são
os principais objetivos do Webinário Segurança hídrica nas
Bacias PCJ - Estiagem 2022,
que será promovido pelos
Comitês PCJ no dia 14 de
setembro, através do Grupo
de Trabalho “Operação Estiagem 2022” e com o apoio da

Agência das Bacias PCJ.
A programação é das 9h às
17h, com diversas palestras
e apresentações de casos de
sucesso. Não será exigida inscrição. Para participar, basta
acessar o YouTube: https://
bit.ly/GT-EstiagemWebinário . Mais informações
e a programação completa
podem ser encontradas neste
link: https://bit.ly/WebinárioSegurançaHídricaPCJ.
Dentro do subtema “Planejamento e gestão no enfrentamento da estiagem”, as

palestras vão abordar “Segurança hídrica: destaques do
Plano das Bacias PCJ 2020
a 2035”; “Gestão compartilhada do Sistema Cantareira
e redes telemétricas”; “Apresentação sobre a Sala de Situação PCJ e o monitoramento
hidrológico no âmbito das
Bacias PCJ”; “Experiências
de alocação de água em bacias
críticas”; “Regulação do saneamento básico no contexto da
estiagem”; e “Obras e ações
planejadas e em desenvolvimento”.
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Prefeitura
confirma
início das
obras de
recuperação
de estradas
rurais
em Artur
Nogueira

Saúde de
Mogi Guaçu
começa
aplicar 4ª
dose da
vacina contra
Covid-19
em maiores
de 30 anos a
partir de 5 de
setembro

Atendendo aos pedidos
de recuperação das estradas rurais em Artur Nogueira, a Prefeitura confirmou o início das obras de
melhorias. A concretização
de mais um importante
convênio para área rural
nogueirense foi possível
em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa
“Melhor Caminho”.
A indicação da emenda
foi feita pelo deputado federal Baleia Rossi.

A Secretaria Municipal de
Saúde vai começar a aplicar
a 4ª dose da vacina contra a
Covid-19 em adultos maiores
de 30 anos de Mogi Guaçu
a partir de segunda-feira, 5
de setembro. Estão aptos a
receber a imunização todos
os indivíduos que receberam
a última dose há pelo menos
quatro meses. Nesta etapa, o
imunizante é o Astrazeneca
e a vacinação será feita nas
21 Unidade Básica de Saúde
(UBSs) no período das 8h às
10h45 e das 13h às 15h30.
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Pedreira divulga
ruas que
terão trânsito
interditado
para o Desfile
Cívico desta
terça-feira, 6 de
setembro
A Divisão de Trânsito da
Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania comunica
que na terça-feira, 06 de setembro, em virtude do Desfile
de 7 de Setembro, as ruas que
dão acesso à Rua Antônio Pedro terão o transito impedido
para a passagem de veículos.
As ruas serão interditadas
a partir das 18 horas, sendo:
Rua Antonio Pedro, cruzamento com a XV de Novembro até a Rua Felix Moreno;
Rua Professor João Alvarenga; Rua Silvio Azambuja
Maya com a Antonio Pedro
e Ivan Maya de Vasconcelos;
Ruas João Piva e Leopoldo
Alvarenga, Ruas Alice Moreira com Santana e Rua Luiz
Leite.
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Basquete de
Jaguariúna
é campeão
dos Jogos
Desportivos
do Circuito
das Águas
O basquete de Jaguariúna
conquistou mais um título para
a cidade no último domingo,
dia 4. O time masculino sub 19
garantiu o primeiro lugar antecipado nos Jogos Desportivos
do Circuito das Águas, disputado no ginásio do Azulão.
A conquista antecipada
aconteceu uma rodada antes
do fim do campeonato graças
ao excelente desempenho do
time de Jaguariúna que venceu
o Águas de Lindóia por 102
a 37.
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Quatro
pontos da
cidade já
estão com
câmeras da
Muralha
Digital
instaladas
A instalação da Muralha
Digital no município está avançando com a instalação das
câmeras de monitoramento.
Na manhã de quarta-feira, 31,
o prefeito Toninho Bellini e o
vice Mário da Fonseca acompanharam a colocação dos equipamentos no Portal da cidade.
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Unidades
de Saúde de
Martinho
Prado e
Chácaras
Alvorada
têm horário
estendido
a partir de
segunda, dia 5
de setembro
Página 7.

Com 100% de aproveitamento,
Vôlei de Artur Nogueira é
campeão dos Jogos Regionais

Confirmando o favoritismo, o vôlei masculino de
Artur Nogueira, da Associação Desportiva de Voleibol
(ADV), sagrou-se campeão
dos Jogos Regionais. A equipe encerrou sua participação
na competição vitoriosa em
todos os jogos disputados. A
invencibilidade foi marcada
com o último confronto con-

tra Itobi na grande final.
A partida decisiva aconteceu no Ginásio do Centro
Cívico de Americana e colocou Artur Nogueira em um
novo patamar no esporte. Os
jogadores de voleibol fizeram
história e são os novos campeões do tradicional torneio
esportivo.
Página 8.
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Duzentos anos depois...
*
Por José Renato Nalini
A celebração dos
duzentos anos da independência do Brasil deve servir para
u m a a t en t a r e f l exão. Há um século,
o governo brasileiro
promoveu uma estupenda exposição
mundial, à qual se
agregaram inúmeros
países amigos. Centenas de milhares de visitantes estrangeiros
estiveram na capital
federal, o Rio de Janeiro, para celebrar
com os brasileiros a
ruptura com os laços
portugueses.
Na verdade, os laços se mantiveram.
Pedro I era filho de
João VI, irmão de Miguel, que disputava o
reino português. Tanto que nosso primeiro
Imperador, “defensor
perpétuo” do Brasil,
pouco depois voltou a
Portugal para defender, isto sim, o trono
para sua filha Maria
da Glória.
A História conta
que João VI, ao deixar esta Pátria que
amava, recomendara
a seu filho Pedro que,
detectasse o risco de
alguém se apoderar
da coroa, não deixasse de colocá-la sobre
sua fronte. Todos os
alunos de meu tempo
se recordam da frase: “antes que algum
aventureiro lance

mão dela...”.
O brado do Ipiranga quis afastar a
tirania do Congresso
luso. A partir de 7 de
setembro de 1822,
o Reino já não seria
unido. Brasil caminharia com as próprias pernas e forças.
Hoje, a noção de
independência é outra. O que restou da
“soberania”, o poder incontrastável,
inalienável, incondicionado, absoluto,
que era ensinado nas
aulas de Teoria Geral do Estado? O que
existe é uma consistente interdependência. Nenhuma nação
se basta a si mesma.
Este planeta é cada
vez mais frágil e mais
interligado.
E não é só isso.
Chuva ácida não respeita fronteiras, assim como as poderosas organizações criminosas. Tráfico de
drogas, de armas e de
pessoas, não tomam
conhecimento da “soberania nacional”,
hoje invocada apenas
para rompantes impulsivos destinados
a emocionar parte
das massas. Por outro
lado – que seria o aspecto menos negativo
da contemporaneidade – os grandes
conglomerados como
Google, Microsoft,

Amazon, AliBaba e
outros – são muito
mais poderosos do
que a imensa maioria
das nações. Como falar em “independência”, à luz dos velhos
ensinamentos?
O que interessa
hoje é garantir ao
Brasil a paz de que
ele necessita para erradicar a miséria, um
objetivo de desenvolvimento sustentável que deve motivar todas as pessoas
de bem. Fortalecer a
fraternidade, banir
o ódio e a violência,
ter presente que os
humanos têm apenas algumas décadas
para fazer valer a sua
breve passagem sobre
a Terra. O planeta
existiu muito tempo
antes de nós. Partiremos e ele continuará
a existir – se deixarem – e não sentirá
falta de nós. O que
vale é o sentimento
de coesão, pois todos
precisamos uns dos
outros. Sozinhos, de
nada somos capazes.
Feliz 7 de setembro
de 2022 para todos!
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

Arquitetura influencia o
aprendizado
*

Por Prof. Everson Caleff Ramos
Durante muito tempo, a arquitetura das
instituições de ensino
muito se assemelharam às estruturas fabris
do século XIX. Numa
perspectiva tecnicista, a
função da escola era formar sujeitos disciplinados (no sentido restrito
do termo), obedientes,
pouco questionadores
e igualmente pouco reflexivos.
A premissa de disciplinar corpos e mentes
acabou determinando
as estruturas físicas e
simbólicas do espaço
escolar. Crianças enfileiradas, sinal sonoro
idêntico ao da fábrica,
tablados em sala de aula,
evidenciando as hierarquias nas relações, currículo escolar rígido como
uma linha de montagem
fordista do início do século XX. Apesar dos
saudosismos de alguns,
esse modelo de escola
tinha muitos problemas: pouco espaço para
reflexão, criação e exercício da criatividade. A
apropriação da técnica
era mais importante do
que aprender a pensar,
refletir e a solucionar
problemas.O desenvolvimento de habilidades comportamentais,
emocionais e o trabalho
em equipe não tinham
espaço no currículo.
Hoje entende-se que
todos os espaços da escola são importantes para
a formação de crianças e
jovens. Neste sentido, os
ambientes precisam ser
inspiradores e motivadores, proporcionando o
desenvolvimento pleno

dos estudantes. A escola, na qual as crianças
e adolescentes passam
boa parte do seu dia,
mudou radicalmente.
São espaços em que se
revelam sonhos, desenvolvem a criatividade,
estimulam o autoconhecimento, definem
destinos, moldam personalidades.
A maioria dos edifícios escolares, porém,
ainda é pensada em termos quantitativos, com
espaços projetados considerando mais a metragem quadrada e menos
o seu potencial para o
desenvolvimento de habilidades, competências e maximização das
aprendizagens significativas. O interior das salas
de aulas, os espaços de
convivência, as mobílias,
dentre outros, precisam
se adequar às necessidades dos alunos, visando
buscar uma melhoria
no aprendizado. A arquitetura e a pedagogia
precisam estar atreladas, desde a concepção
do projeto arquitetônico
até sua execução. É de
suma importância que
os ambientes escolares dialoguem com a
proposta pedagógica de
cada escola.
A arquitetura e a configuração dos ambientes
de aprendizagem influenciam diretamente no desenvolvimento
das crianças e jovens.
É importante que haja
um diálogo entre arquitetura e proposta pedagógica, para a formação
de um cidadão global.
Benefícios pedagógicos

devem motivar as novas instalações. Atual é
estar conectado com o
mundo, evidentemente,
em constante transformação.
Durante esse mais
de um século e meio
de existência, a história
do Arquidiocesano se
mistura com a história
da cidade de São Paulo.
O colégio está em constante transformação,
atualização e modernização, sendo conhecido e reconhecido pela
excelência acadêmica
e pela tradição aliada a
um constante processo
de inovação e transformação.
Uma instituição com
164 anos de atividade
contínua e ininterrupta, precisa estar pautada em pilares sólidos:
ensino de qualidade,
ética e uma formação
transformadora para
crianças e jovens. Uma
formação ancorada na
excelência acadêmica,
no desenvolvimento de
habilidades comportamentais e emocionais,
com princípios cristãos,
que fazem a diferença
na vida de cada um e no
mundo, contribui para
que os alunos alcancem
seus sonhos mais sublimes e mais elevados.
Afinal, suas vidas
e sonhos não cabem
dentro de uma caixa de
concreto.
*Prof. Everson Caleff
Ramos é diretor geral
do Colégio Marista Arquidiocesano, localizado
em São Paulo (SP).

O que é direito ao ponto
*

Por Daniel Cerveira
O ponto comercial
é o local onde se encontra situado o varejista ou empresário.
Nesta linha, podemos
dizer que o ponto é
um dos elementos
formadores do fundo
de comércio/empresarial, este último
também chamado de
estabelecimento.
Como é notório,
muitas vezes o ponto
comercial é fundamental para o sucesso
do negócio, visto que
pode ser ele determinante para a captação e manutenção da
clientela almejada.
Pelas razões acima
e com a finalidade
de evitar abusos dos
locadores, a nossa legislação, desde a “Lei
de Luvas” (promulgada em 1934), confere
uma proteção especial a alguns inquilinos de imóveis não
residenciais, abrigo
este que ainda hoje
é alvo de rotineiras
dúvidas.
Feito este relato,
frise-se que o comumente chamado “Direito ao Ponto”, de
acordo com lei vigente, é o direito do
locatário de ter o seu
contrato de locação
renovado compulsoriamente, através
de uma ação judicial
chamada “ação renovatória de contrato de
locação”, prevista na
Lei do Inquilinato (lei
8.245/91).
Para ser válida, a
ação renovatória deve
ser proposta de 01
ano a 06 meses antes
de vencer o prazo de
vigência do contrato de locação, sendo
necessário, também,
o preenchimento dos
seguintes requisitos:
- o contrato de locação precisa ser por
escrito e com prazo
determinado de 05
anos ou mais (ou deverão existir contratos por escrito com
prazos somados ininterruptos que atinjam
05 anos ou mais);
- exploração do
mesmo ramo de atividade pelo prazo mínimo ininterrupto de
03 anos;
- exato cumprimento das obrigações
contratuais, como:

aluguel, condomínio,
fundo de promoção,
seguro, impostos, taxas etc.; e
- quando houver
no contrato original,
a indicação do fiador e sua declaração
concordando com a
renovação, bem como
comprovação de sua
idoneidade/solvabilidade.
Destaca-se que, se
o inquilino não ingressar com a ação
renovatória no prazo
acima, o locador poderá exigir a desocupação do imóvel (ou
o aumento do aluguel e/ou cobrança
de luvas), por meio
da ação de despejo,
hipótese em que não
acarretará na obrigação deste em prestar indenização ou
qualquer outro tipo
de ressarcimento em
favor do lojista pela
perda do ponto.
Com efeito, cabe
esclarecer que a recomendação não é
entrar com a ação
renovatória direto,
isto é, a ideia é tentar
negociar a renovação
do contrato e concluí-la (entenda-se
receber em mãos a
via do novo contrato/
aditamento assinado
pelo locador) antes
de terminar o seu
prazo de propositura.
Importante destacar que para entrar
com a ação renovatória independe o
fato se o inquilino
pagou ou não as luvas
(também conhecidas
como “cessão de direito”, “res sperata”,
“reserva de uso” etc.).
Ou seja, o pagamento
das luvas não gera
qualquer direito com
relação à permanência do locatário no
imóvel alugado, como
também em “vender”
o ponto a terceiros ou
exigir indenização na
hipótese de desocupar o imóvel espontaneamente ou via
a ação de despejo. É
possível somente, em
tese, recuperar parte
do valor contratado a
título de “luvas”, na
hipótese do inquilino
rescindir antecipadamente a locação (28ª
Câmara de Direito
Privado do TJ/SP -
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Apelação nº 100617719.2017.8.26.0114 - j.
15.10.2018).
Na prática, as luvas são exigidas pelos locadores quando
concordam em celebrar um contrato de
05 anos ou mais (que
permite a propositura
da ação renovatória), não obstante,
ser comum e legal a
sua cobrança mesmo para os contratos
com prazos inferiores
a 05 anos.
Por fim, no que
tange ao repasse do
ponto, salienta-se
que sempre necessitará da concordância
escrita do locador,
salvo se decorrer da
transferência das cotas sociais da empresa locatária, o que,
porém, muitas vezes
é proibida ou limitada nos contratos de
locação de shopping
centers, apesar da
disposição ser questionável juridicamente (25ª Câmara
de Direito Privado
do TJ/SP - Apelação nº 102330033.2016.8.26.0577
– j. 23.11.17). Assim, a orientação aos
varejistas é sempre
negociar as cláusulas
em seus contratos de
locação de modo a
autorizar ou facilitar
a eventual “venda” de
seu ponto a terceiros,
inclusive no que tange à substituição dos
fiadores originais.
*Daniel Cerveira
é advogado, sócio do
escritório Cerveira,
Bloch, Goettems,
Hansen & Longo Advogados Associados,
autor do livro “Shopping Centers - Limites na liberdade
de contratar”, São
Paulo, 2011, Editora
Saraiva, Consultor
Jurídico do Sindilojas-SP e professor de
Pós-Graduação em
Direito Imobiliário
do Instituto de Direito da PUC/RJ, MBA
em Gestão em Franquias e Negócios do
Varejo da FIA – Fundação de Instituto de
Administração e Pós-Graduação em Direito Empresarial da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Comitês PCJ promovem webinário sobre segurança
hídrica nas Bacias PCJ

Da Redação
Discutir sobre a segurança hídrica nas bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (Bacias
PCJ) e incentivar ações
voltadas ao enfrentamento da estiagem pelos
setores usuários (rural,
indústria e saneamento)
são os principais objetivos do Webinário Segurança hídrica nas Bacias
PCJ - Estiagem 2022,
que será promovido pelos

Comitês PCJ no dia 14
de setembro, através do
Grupo de Trabalho “Operação Estiagem 2022” e
com o apoio da Agência
das Bacias PCJ.
A programação é das
9h às 17h, com diversas palestras e apresentações de casos de
sucesso. Não será exigida inscrição. Para participar, basta acessar o
YouTube: https://bit.ly/
GT-EstiagemWebinário
. Mais informações e a

programação completa podem ser encontradas neste link: https://
bit.ly/WebinárioSegurançaHídricaPCJ.
Dentro do subtema
“Planejamento e gestão
no enfrentamento da
estiagem”, as palestras
vão abordar “Segurança
hídrica: destaques do
Plano das Bacias PCJ
2020 a 2035”; “Gestão
compartilhada do Sistema Cantareira e redes
telemétricas”; “Apresentação sobre a Sala de
Situação PCJ e o monitoramento hidrológico
no âmbito das Bacias
PCJ”; “Experiências de
alocação de água em bacias críticas”; “Regulação
do saneamento básico no
contexto da estiagem”; e
“Obras e ações planejadas
e em desenvolvimento”.
O evento também contará com a apresentação
de casos de sucesso nos
setores da “Indústria”,
do “Saneamento” (Experiências municipais em
perdas hídricas e monitoramento) e “Rural”,
dentro do subtema “Boas
práticas para o uso eficiente dos recursos hídricos
nas Bacias PCJ”. “A estiagem é caracterizada pelo

período em que enfrentamos reduções significativas das vazões nos nossos
cursos d ?água. Nesse
contexto, difundir boas
práticas de uso eficiente
da água nas Bacias PCJ
é fundamental para que
possamos, coletivamente,
prevenir episódios de escassez e evitar prejuízos”,
destaca André Navarro,
coordenador do GT e
secretário-executivo do
CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL.
Entre as atribuições do
GT-Estiagem, está a de
definir medidas coletivas
e integradas destinadas a
incentivar o uso eficiente
da água nas Bacias PCJ
pelos setores usuários, ou
seja, o abastecimento das
cidades, das indústrias e
do meio rural. O grupo
também coordena a interlocução junto a outras
entidades que atuam com
recursos hídricos, como
autarquias de água e esgoto, empresas privadas
de saneamento, órgãos
de governo ligados ao
abastecimento, agências
reguladoras e Ministério
Público, por meio do
chamado “Movimento
PCJ pelo Uso Eficiente
da Água”.

O Plano de Trabalho
do grupo prevê uma série
de ações técnicas de cooperação e divulgação
de dados, benchmarking
de ações realizadas nos
municípios, além de uma
ampla campanha publicitária. O movimento é
destinado a sensibilizar
os atores locais sobre a
problemática, bem como
reunir, em seu hotsite
(www.movimentopcj.org.
br), documentos e outros
materiais produzidos nas
operações de estiagem.
SOBRE OS COMITÊS
PCJ
Os três colegiados que
formam os Comitês PCJ
– Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(CBH-PCJ), Comitê das
Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (PCJ FEDERAL) e o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios
Piracicaba-Jaguari (CBHPJ1) — compartilham
uma diretoria integrada
e são as instâncias máximas para a tomada de
decisões sobre a gestão
de recursos hídricos nas
Bacias PCJ.
O comitê paulista

(CBH-PCJ) completará
29 anos de instalação no
dia 18 de novembro. Em
março deste ano, o comitê federal completou 19
anos e o mineiro (CBHPJ1), 14 anos.
As Bacias PCJ abrangem 76 municípios (71
paulistas e cinco mineiros). Os Comitês PCJ são
compostos por representantes dos Governos Federal, dos Estados de São
Paulo e de Minas Gerais,
dos municípios, usuários
dos recursos hídricos e
da sociedade civil. Sua
gestão é descentralizada
e participativa, e busca a
convergência de decisões
como forma de garantir
o desenvolvimento e a
continuidade da gestão
dos recursos hídricos nas
Bacias PCJ.
A região das Bacias
PCJ possui cerca de 5,7
milhões de habitantes e
responde por cerca de 5%
do PIB (Produto Interno
Bruto) brasileiro e por
14% do PIB do Estado de
São Paulo. A Agência das
Bacias PCJ, entre outras
funções, atua como braço
executivo dos Comitês
PCJ e foi criada há 12
anos, em novembro de
2009.

Escola Estadual de Hortolândia inaugura
Laboratório de Ciências da Natureza
Da Redação
Nesta quinta-feira (1º)
foi inaugurado o laboratório científico da Escola
Estadual Professora Conceição Aparecida Terza
Gomes Cardinales, em

Hortolândia. A unidade
passou a integrar o Programa Ensino Integral
(PEI) no ano passado.
O novo local de estudos
de Ciências da Natureza
levará o nome de Marie
Curie, cientista ganhadora

do prêmio Nobel.
A adequação do espaço
foi realizada pela verba
do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE)
Paulista Ciências e PDDE
Paulista Manutenção. “O
laboratório foi planejado

visando atender os estudantes em seu protagonismo juvenil e descoberta
de talentos na área cientifica”, explica a diretora da
unidade Lídia de Moura
de Oliveira.
Junto com a inaugu-

ração a unidade, que possui cerca de 500 alunos
dos anos finais (6º ao 9º
ano) do ensino fundamental, realizou sua 1ª Feira de
Ciências, com exposição
de trabalhos desenvolvidos pelos estudantes.

“Os alunos podem evidenciar o protagonismo
através das atividades
desenvolvidas nas aulas
e apresentada na Feira de
Ciências da nossa escola”,
afirma a estudante Kauany Oliveira de Aquino.

Governo de São Paulo lança edital de R$ 3,9 milhões para
desenvolvimento econômico sustentável voltado para
pequenas empresas
Da Redação
O Governo do Estado
lançou nesta quinta-feira
(1º) edital de chamamento público de R$ 3,9 milhões com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável
do Estado de São Paulo.
As secretarias de Desenvolvimento Econômico
e Infraestrutura e Meio
Ambiente esperam receber propostas de economias locais reconhecidas
no âmbito dos programas
Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Polos de
Desenvolvimento.
O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Fernando Chucre,
e a secretária de Desenvolvimento Econômico,
Zeina Latif, assinaram
na última segunda-feira
(29) o Termo de Cooperação Técnica para implantação do Programa
Intersecretarial “Fomento ao Desenvolvimento
Econômico Sustentável”,
que tem o intuito de
estimular o setor produtivo na busca por projetos
regionais com atividades
sustentáveis do ponto de
vista ambiental.
“Vamos fomentar projetos de desenvolvimen-

to regional das cadeias
produtivas, aumentar o
empreendedorismo e a
competitividade das micro, pequenas e médias
empresas que melhor utilizam os recursos naturais
e promovam impacto positivo no meio ambiente”,
conclui Fernando Chucre,
secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente.
A gestão do programa
será dividida entre a Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e
Territorial (CDRT) e a Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA),
e vai consolidar a troca de
informações, experiências e conhecimentos para
a formulação de políticas
públicas, ações e planejamentos estratégicos.
“O acordo de cooperação reflete o reconhecimento da profunda
relação entre crescimento
e sustentabilidade, sendo necessárias políticas
públicas para apoiar e
estimular o setor produtivo que busca atividades
sustentáveis do ponto de
vista ambiental. Ao mesmo tempo, a efetividade e
eficiência da ação estatal
demanda articulação entre as secretarias de Estado”, comentou Zeina.

Vale ressaltar que o
principal objetivo dos
APLs - são 84 no estado
- é a redução das desigualdades regionais do estado,
por meio da descentralização do desenvolvimento produtivo das cadeias
paulistas e do aumento do
empreendedorismo das
micro, pequenas e médias
empresas, baseado em
interação e cooperação.
Para os APLs serão destinados R$ 3,2 milhões.
Já os Polos buscam fomentar e incentivar o aumento da produtividade
da indústria, atraindo
investimentos, impulsionando a inovação e a
geração de empregos e
renda. Atualmente, são
14 Polos reconhecidos,
cobrindo mais de 550 municípios do Estado. Para
esse programa serão R$
768 mil.
Também participaram
da reunião de assinatura
do termo de cooperação
o secretário executivo
de Meio Ambiente da
SIMA, José Wagner Neto,
o subsecretário, Eduardo
Trani, e a subsecretária de
Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana
Tedesco.

eamento Ecológico
Econômico)
O ZEE é um instrumento técnico e político
de planejamento que estabelece diretrizes de ordenamento e de gestão do
território, considerando
as características ambientais e a dinâmica socioeconômica de diferentes
regiões do estado. Tem
como finalidade subsidiar
a formulação de políticas
públicas em consonância
com diretrizes estratégiO que é ZEE (Zon- cas de desenvolvimento
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sustentável, bem como
orientar o licenciamento
de atividades produtivas
de forma coerente com
esses objetivos.
Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE)
Essas ações fazem parte do Plano de Desenvolvimento Econômico,
lançado pela SDE no início do ano. O PDE apresenta as ambições de uma
nova economia de baixo
carbono, uso eficiente dos
recursos naturais, menor

impacto ambiental e a
utilização de inovações
tecnológicas. Essas são
as bases do trabalho do
Zoneamento Ecológico-Econômico, com dados geoambientais atualizados, para contribuir
com a gestão de desenvolvimento regional sustentável. A convergência
de ideias levou à criação
da parceria, que vai ajudar a orientar as ações de
alguns programas estaduais, a partir de diretrizes
sustentáveis.
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Divisão de Trânsito divulga ruas que terão trânsito
interditado para o Desfile Cívico desta terça-feira, 6 de
setembro
De Pedreira
A Divisão de Trânsito
da Secretaria Municipal
de Segurança e Cidadania comunica que na
terça-feira, 06 de setembro, em virtude do Desfile de 7 de Setembro,
as ruas que dão acesso
à Rua Antônio Pedro

terão o transito impedido para a passagem de
veículos.
Segundo informaram
os secretários de Cultura João Paulo Nascimento e o de Segurança
e Cidadania Ângelo Milani Pavão, as ruas serão
interditadas a partir das
18 horas, sendo: Rua

Antonio Pedro, cruzamento com a XV de Novembro até a Rua Felix
Moreno; Rua Professor
João Alvarenga; Rua Silvio Azambuja Maya com
a Antonio Pedro e Ivan
Maya de Vasconcelos;
Ruas João Piva e Leopoldo Alvarenga, Ruas
Alice Moreira com San-

tana e Rua Luiz Leite.
“Solicitamos aos comerciantes e moradores da
Rua Antonio Pedro e
ruas próximas que retirem seus veículos até
as 18 horas, para que
o Desfile Cívico possa
acontecer com grande
sucesso”, destacaram os
secretários municipais.

Prefeitura realiza chamamento público para regularizar
sepulturas abandonadas em Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira realiza um
chamamento público para
regularizar sepulturas no
município. A medida se
faz necessária após a Administração Municipal
identificar uma grande
quantidade de sepulturas
em estado de abandono,
ruínas e falta de identificação no Cemitério Municipal.
Sendo assim, contribuintes, familiares, parentes
e ou responsáveis que tenham pessoas sepultadas
no Cemitério Municipal
devem comparecer ao
referido local, localizado
na Avenida da Saudade nº

300 - Bela Vista.
Os mesmos deverão
identificar as pessoas sepultadas; cadastrar os responsáveis pelas sepulturas; e realizar as obras de
identificação e de conservação.
COMO PROCEDER
A regularização cadastral deve ser feita a partir de 05 de setembro a
10 de outubro de 2022
para os sepultamentos
ocorridos após a data de
01/01/2002; e no período
de 11 de outubro a 30 de
novembro de 2022 para
os sepultamentos ocorridos em data anterior a
31/12/2001.

Familiares, parentes e
ou responsáveis deverão
preencher o “Cadastro de
Responsável por Sepultura” (em anexo no e-mail).
Este deve ser entregue no
setor de cadastramento do
Cemitério Municipal, juntamente com a cópia de um
documento de identidade.
Serão consideradas regularizadas as sepulturas
que os familiares, parentes e ou responsáveis
que apresentarem os documentos comprobatórios
e providenciarem a identificação da sepultura, com
a afixação na mesma do
nome das pessoas cujos
restos mortais estejam ali

sepultados. Além disso, é
necessário que preencham
o cadastro pertinente e realizem as obras necessárias
para recuperação e conservação das sepulturas
na forma e no prazo determinados pelo Executivo
Municipal.
As sepulturas que não
forem identificadas e regularizadas com as obras
necessárias no prazo citado
acima, poderão ser removidas e os restos mortais
nelas depositadas exumados e transladados para
o ossuário localizado no
mesmo Cemitério Municipal.
O processo de exu-

mação será documentado
em processo administrativo próprio que identificará
a sepultura de origem dos
restos mortais (número
da sepultura e número das
sepulturas circunvizinhas

e registro fotográfico, se
necessário) e o compartimento do ossuário destino
(número do compartimento), que conterá o número
do processo administrativo.

Prefeitura inicia entrega de leite em pó como
complementação da merenda escolar em casa
De Estiva Gerbi

deve beneficiar milhares
de alunos da rede municA Prefeitura de Es- ipal de ensino.
tiva Gerbi por meio da
De acordo com o proSecretaria de Educação, grama, os alunos matriciniciou nesta quarta-fei- ulados na rede municira (31), a entrega de leite pal estivense até o 5º ano
em pó como comple- serão beneficiados com a
mentação da meren- distribuição gratuita de
da escolar em casa do leite em pó como comprograma alimentando plementação da merenfuturo, programa inédi- da escolar.
to criado pela Prefeita
A Prefeita Cláudia BoCláudia Botelho e que telho marcou presença

nas escolas municipais
para acompanhar as entregas juntamente do
secretário de Educação,
André Luiz Belezzi e do
secretário de Saúde, Sebastião Dias de Freitas
Neto.
A chefe do executivo, disse que este programa é inédito e deve
se tornar referência na
região. “Mais uma vez
somos pioneiros em cri-

ar este programa que
beneficiará milhares
de famílias estivenses,
tendo em vista, que o
produto é um alimento
nutricional muito importante ainda mais na
fase de crescimento das
crianças e devido às altas
de preços do produto,
muitas famílias não têm
condições de arcar com
esse gasto”, enfatizou
Cláudia.

Palestra no SAAE reforça orientações para prática de
reciclagem e coleta seletiva
De Itapira

Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira), Brenda
Na última terça-fei- Brianti.
ra, 30, o SAAE (Serviço
O objetivo foi intensifiAutônomo de Água e car a conscientização dos
Esgotos) de Itapira pro- colaboradores do SAAE
moveu uma palestra sobre sobre a importância desse
reciclagem e coleta sele- trabalho para promover o
tiva de resíduos sólidos desenvolvimento sustepara os funcionários. A ntável da sociedade e que
apresentação foi feita pela resultam em benefícios
Engenheira Ambiental da não só para o meio ambiAscorsi (Associação dos ente, mas também para a

saúde, evitando a disseminação de várias doenças.
Além da palestra, foram
implantados nas unidades
da autarquia novos pontos
para o depósito dos materiais a serem reciclados.
“Reciclar contribui
significativamente para
diminuir a poluição ambiental e para a economia de
energia e recursos naturais que seriam utilizados

na fabricação de novos
produtos. Além disso, gera
emprego e renda para
trabalhadores que participam da coleta, triagem e
venda de produtos recicláveis e para o aumento
da vida útil dos aterros
sanitários, reduzindo o
volume de resíduos que
seriam encaminhados
para esses locais”, explicou a palestrante.

Saúde de Jaguariúna vacina 110 crianças e
adolescentes na escola Amâncio Bueno
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Saúde, vacinou um
total de 110 crianças
e adolescentes na Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno,
nesta quarta-feira, dia
31 de agosto. A campanha de imunização na

rede pública de ensino
c omeç ou es t a s emana e é voltada a estudantes de 6 a 14 anos
cuja carteira vacinal
esteja em atraso com
as vacinas de febre amarela, tríplice viral, dupla adulto, meningo
ACWY, HPV, varicela e
Covid-19.
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No dia 6 de setembro, será a vez dos estudantes da Escola Municipal Professor Irineu
Espedito Ferrari e, no
dia 15 de setembro,
dos alunos da Escola
Municipal Professor
Mário Bergamasco. A
vacinação nas escolas
ocorre nos dois perío-

dos (manhã e tarde).
Segundo a Secretaria de Saúde, as equipes são compostas por
profissionais da Vigilância Epidemiológica, da UBS (Unidade
Básica de Saúde) de
referência da escola e
de outros departamentos da secretaria.
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Prefeitura confirma início das obras de recuperação de
estradas rurais em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

eração o grande fluxo
de transporte diário de
Atendendo aos pe- pessoas que utilizam os
didos de recuperação trechos para trabalhar e
das estradas rurais em a importância do agroArtur Nogueira, a Pre- negócio para a cidade.
feitura confirmou o in“Trata-se do repasse
ício das obras de mel- de recursos para a rehorias. A concretização cuperação da ATN 371
de mais um importante (6 km); ATN 380 (2,8
convênio para área ru- km); e ATN 118 (2,3 km).
ral nogueirense foi pos- Cerca de 11,1 km das
sível em parceria com estradas passarão por
o Governo do Estado melhorias significativas,
de São Paulo, por meio beneficiando o trânsito
do Programa “Melhor dos moradores e o esCaminho”.
coamento da produção
A indicação da emen- agrícola, valorizando asda foi feita pelo deputa- sim o homem do campo”,
do federal Baleia Rossi. afirma o chefe do Poder
Assim, o prefeito Lucas Executivo Municipal. Os
Sia destaca que o pro- trechos são conhecimencesso levou em consid- tos popularmente como

Estrada Dito Mendes,
Estrada Oswaldo Sia, e
Estrada dos Carmona,
respectivamente.
Segundo o secretário
de Agricultura Odair
Boer, a recuperação
atende a uma antiga demanda de agricultores
que residem nas proximidades. “A zona rural
de Artur Nogueira segue
recebendo constantes
investimentos, que visam simplificar a vida do
produtor rural e favorecer a trafegabilidade e a
segurança nas estradas.
Nosso muito obrigado
ao Governo do Estado de
São Paulo, em especial
ao governador Rodrigo
Garcia, por mais esse

apoio”, enfatizou.
Os produtores rurais nogueirenses que
residem nas imediações
dos trechos beneficiados
assinaram um termo de
autorização para que as
empresas possam intervir nas propriedades,
incluindo a remoção de
cercas e demais atividades de terraplenagem,
quando necessário.
*MELHOR CAMINHO*
O Programa Melhor
Caminho, foi instituído
pelo Decreto nº41. 721,
de 17 de abril de 1997,
para a elaboração de
convênios entre a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo e as
Prefeituras Municipais.
É dedicado à execução

de obras em trechos de
estradas rurais, para sua
recuperação e conservação.

Quatro pontos da cidade já estão com câmeras da Muralha
Digital instaladas
De Itapira
A instalação da Muralha Digital no município está avançando
com a instalação das
câmeras de monitoramento. Na manhã de
quarta-feira, 31, o prefeito Toninho Bellini e
o vice Mário da Fonseca
acompanharam a colocação dos equipamentos no Portal da cidade.
“Em breve todas estarão
instaladas e o sistema

poderá entrar em pleno
funcionamento. É um
grande investimento em
segurança pública e uma
ferramenta que fará toda
a diferença no dia a dia
de todas as forças policiais da nossa cidade”,
enfatizou o Chefe do Executivo. Além do Portal,
outros três pontos da
cidade já estão com as
câmeras ativas.
A muralha é um
serviço de tecnologia em
segurança que contem-

pla câmeras de monitoramento instaladas em
pontos estratégicos de
entrada e saída do município. Utilizando equipamentos específicos e
um software desenvolvido para operar em ambiente externo, tem como
o objetivo de capturar,
processar, armazenar
e transmitir, imagens e
informações relativas a
passagens de veículos.
A ‘barreira’ auxilia as
forças de segurança do

município, dentre elas
a Guarda Civil Municipal, na identificação de
veículos suspeitos e na
inibição de atos criminosos de diversos tipos.
Ao todo, serão 16
câmeras instaladas e
que somadas às 17 de
monitoramento já existentes formarão uma
barreira invisível no município. Os servidores
que irão operar o sistema
já passaram por treinamento no mês passado.

Campanha de Prevenção contra a Leishmaniose Visceral é
realizada em Pedreira
De Pedreira
Doença infecciosa
grave que pode atingir as
pessoas e os animais, é
causada por um parasita
do gênero Leishmania e
transmitida pela picada
de um inseto infectado,
conhecido como “Mosquito Palha”.
Nos humanos os principais sintomas e sanais
são: Febre prolongada;
Anemia; Emagrecimen-

to; Fraqueza e cansaço;
Aumento do Baço e Fígado; Diarreia; Inflamação
dos gânglios linfáticos.
Nos animais os sintomas
são os seguintes: Perda
de apetite; Emagrecimento rápido; Diarreia
e vômito; Feridas no focinho, orelhas e na pele;
Queda de pelos e Sangramento intestinais.
Como prevenção as
pessoas devem manter
a casa, quintal, canis,

hortas e jardins sempre
limpos. Evite acumular
matéria orgânica como
folhas e frutos, fezes
de animais e restos de
comida. Recomenda-se
não criar galinhas e
porcos em ambiente urbano. Usar repelentes
nos ambientes onde os
insetos podem ser encontrados, além de usar
telas (malhas de 1 mm)
nas janelas, portas e embale sempre o lixo.

Cuide bem da saúde
de seu cão, fique atento
a saúde de seu animal de
estimação, leve-o ao veterinário para identificar
os sintomas. Não abandone ou deixe seu cão
solto na rua, ele pode ser
infectado em locais onde
há a doença. Use coleiras nos cães a base de
deltametrina a 4% para
protege-los da picada do amento da Leishma- mente no SUS – Sistema
“Mosquito Palha”.
niose Viceral Humana Único de Saúde.
Diagnóstico e trat- são oferecidos gratuita-

Comdef e Promoção Social promovem programação
especial do Setembro Verde
De Itapira

Pessoa com Deficiência) e
a Secretaria de Promoção
Setembro é o mês da Social organizaram uma
luta pela inclusão da pes- programação especial alusoa com deficiência. Com siva ao tema.
o intuito de envolver a soAs atividades do Seciedade na causa, o Com- tembro Verde começam
def (Conselho Municipal nesta sexta-feira, 2, com
de Defesa dos Direitos da a Caminhada Solidária. A

saída é às 8h30 em frente
à APAE (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais), na Rua Jacob Audi, n° 132. Todos
estarão trajando roupas
verdes.
No dia 13, às 13h00, a
programação segue para

a Praça Bernardino de
Campos com uma dinâmica de experiências sensoriais em que os participantes poderão vivenciar
um pouco do cotidiano
de uma pessoa com deficiência.
No dia 20, às 19h00,

o auditório da OAB sedia
a palestra “Aprendendo com as diferenças”
que será ministrada por
profissionais da APAE.
O encerramento do
Setembro Verde acontece
no dia 29 de setembro
a partir das 13h30 com

uma confraternização no
Parque Juca Mulato que
reunirá todas as entidades
socioassistenciais do município que atuam com
pessoas com deficiência.
Todas as atividades são
gratuitas e com acesso
liberado ao público.

Saúde de Jaguariúna realiza cirurgias
para tratamento de pterígio
De Jaguariúna

o paciente vai para casa no
mesmo dia. Os procediA Prefeitura de Jag- mentos foram realizados no
uariúna, por meio da Sec- Hospital Municipal Walter
retaria Municipal de Saúde, Ferrari.
realizou no sábado (3) o
“Os pacientes que fizprimeiro ciclo de tratamen- eram a cirurgia no sábado
to cirúrgico de pterígio, com passaram por uma avala realização de 34 cirurgias. iação pré-operatória, com
Segundo a Secretaria de exames de acuidade visual
Saúde, a cirurgia de pterí- e todos os procedimentos
gio é minimamente inva- necessários para o agendasiva, rápida e geralmente mento do procedimento”,
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LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.06 08:49:37 -03'00'

explicou a secretária de
Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira
Pelisão.
Após as cirurgias, os pacientes receberam colírios e
orientações para os cuidados pós-operatório. Uma
semana após a cirurgia, os
pacientes serão reavaliados
novamente pelo médico
oftalmologista para alta
ambulatorial.

“O pterígio é uma doença
que afeta, geralmente, as
pessoas que passam muito
tempo ao ar livre, expostas
ao vento e ao sol, podendo
afetar um ou ambos os olhos e pode provocar sinais
bastante desagradáveis, por
isso essa ação é de grande
importância garantindo
mais conforto e qualidade
de vida aos pacientes”, concluiu Maria do Carmo.
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Desfile de 7 de Setembro irá celebrar os 200 anos da
Independência do Brasil
De Mogi Guaçu
“Brasil bonito por natureza e gigante em sua
essência. 200 anos de
Independência” é o tema
do desfile cívico-militar
de 7 de Setembro, feriado nacional na próxima
quarta-feira. A tradicional parada acontecerá a
partir das 8h, na Avenida
dos Trabalhadores, e os
preparativos envolvem
as Secretarias Municipais
de Cultura, Educação, Esporte e Comunicação.
O o r g a n iz a do r do
evento, Francisco Carlos
Rodrigues, contou que o
desfile irá celebrar o bicentenário da liberdade
do Brasil que deixou de ser
colônia de Portugal para
se tornar um país autônomo. “Será um desfile bem
eclético, diversificado, pois
praticamente todos os segmentos da sociedade de
Mogi Guaçu estarão representados na avenida. É

a festa da democracia, da
liberdade que queremos
bradar neste 7 de Setembro”, comentou.
O desfile contará com
três carros alegóricos. “O
primeiro retratará a bandeira do Brasil, o segundo
irá manifestar a beleza do
nosso maior cartão postal,
o Rio de Janeiro, mostrando as praias e ainda sobre
o verde da Amazônia. Já o
terceiro carro, abordará a
alegria do povo brasileiro
por meio das festas de
Carnaval e Junina com um
casario alusivo a Minas
Gerais, berço do ideal de
liberdade”, disse.
Também participarão
do desfile do bicentenário
da independência do país,
200 alunos da rede municipal das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Antonio Giovani Lanzi, João
Bueno Junior, Prof. Maria
Diva Franco de Oliveira e
Padre Estevo Fernando

Laurindo, que serão divididos em quatro blocos
destacando as belezas do
Brasil, como arquitetura,
fauna e flora. Outra escola
que estará presente será
a Fundação Educacional
Guaçuana (FEG).
Desfile cívico-militar
Às 8h acontecerá o
hasteamento dos pavilhões brasileiro, paulista
e municipal em marcha
batida, com execuções dos
hinos nacional, da independência e do município
pela Banda Sinfônica e
Atiradores do TG 02-086.
A partir das 8h30,
começará o desfile cívico-militar dividido em três
etapas.
TG 02-086 e Fanfarra
Corpo de Bombeiros
Samu
Polícia Militar
Polícia Ambiental
Polícia Científica
Polícia Civil

Guarda Civil Municipal
(Secretaria de Segurança)
/ Guarda Mirim
Selvagens Moto Clube
1º Carro Alegórico:
Brasil: 200 anos de Independência!
Apae e Fanfarra
Secretaria Municipal de
Educação
Centro de Jazz Mangata
Clube de Aventureiros
Clube dos Desbravadores FANFARRA
Grupo Escoteiro Excalibur
Grupo Escoteiro Rio
das Pedras
Grupo Escoteiro Locomotiva
2º Carro Alegórico:
Brasil, bonito por natureza!
PAS! Programa Adolescente Sim! E Fanfarra
Emia Prof. Ivete Maria
Bueno
Grupo de Capoeira
Ocultos
Fundação Educacional

Guaçuana (FEG) e Fanfarra
Faculdade Municipal
Prof. Franco Montoro
Associação Àgape
Estúdio de Dança Impacto
Clube dos Desbravadores FANFARRA
3º Carro Alegórico:
Tradições!
Caia/Caps (Secretaria
Municipal de Saúde)

1ª Companhia Valentes
de Davi e Fanfarra
Ordem Demolay
Instituto Carlos Nunes
Grupo Ilê Axê Casa dos
Orixás Atabaques
Programa Qualidade
de Vida
Bandas Marciais e Fanfarra
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
Clube do Cavalo

Jaguariúna terá programação especial no feriado de 7 de
Setembro
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta
quarta-feira, dia 7 de
Setembro, uma programação especial em
comemoração aos 200
anos da Independência
do Brasil. O evento con-

tará com atividades para
adultos e crianças na Fazenda da Barra e também
no CEMA (Centro de Educação Municipal Ambiental), no bairro Guedes,
a partir das 9h.
Na Fazenda da Barra,
as atividades começam às
10h, com apresentações

de capoeira com alunos
da Escola das Artes; de
cães do Canil da Guarda
Municipal e de idosos dos
programas da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer, além de apresentação da Orquestra de Violeiros e do hasteamento
da Bandeira Nacional. O

casarão da fazenda também poderá ser visitado.
Já no CEMA haverá
atividades recreativas
voltadas para as crianças,
além da distribuição de
pipoca e algodão-doce,
além de atividades ambientais, com o plantio de
mudas de árvores.

Ato cívico marca bicentenário da Independência do
Brasil em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
Em comemoração
ao Bicentenário da Independência do Brasil,
a Prefeitura de Artur
Nogueira realizará um
ato cívico na manhã da
quarta-feira (07), na
Praça do Centro Cultural Tom Jobim. A solenidade terá início a
partir das 7h30, cuja
programação conta com
hasteamento da bandeira e participação do
Projeto Retreta.

Est ar ão pr esentes
na cerimônia o prefeito
Lucas Sia, o vice Davi
Fernandes, além de
secretários municipais,
vereadores e demais autoridades locais. O ato
será aberto à população
em geral.
“Esta data sempre
é lembrada com atividades que reafirmam o
nosso orgulho em fazer
parte da nação brasileira. Mais uma vez, vamos
celebrar a democracia,
a liberdade e a inde-

pendência do Brasil”,
afirmou o Chefe do Executivo Municipal.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO
-Ato Cívico em
comemoração à Independência do Brasil;
-Participação do Projeto Retreta;
-Hasteamento da
bandeira;
-Descerramento da
placa em comemoração
ao bicentenário da Independência do Brasil;

-Casa da Memória.
BICENTENÁRIO
O Bicentenário da
Independência do Brasil será comemorado
em 7 de setembro de
2022. Oficialmente, a
data comemorada para a
independência do Brasil
é de 7 de setembro de
1822, ocasião em que
ocorreu o evento conhecido como “Grito do
Ipiranga”, às margens do
riacho Ipiranga, na atual
cidade de São Paulo.

Desfile Cívico em comemoração
ao 7 de Setembro acontecerá
na noite da terça-feira, na Rua
Antonio Pedro
De Pedreira
Pedreira voltará a ter
o Desfile Cívico de 7 de
Setembro, em 2022, que
acontecerá na noite da
terça-feira, dia 6, a partir
das 19 horas, na Rua Antonio Pedro e concentração
dos participantes defronte
a Escola Municipal Humberto Piva e alunos da Educação Infantil e APAE na
Rua Luiz Leite, no Centro.
Segundo informou o
secretário de Cultura e
Econômia Criativa João
Paulo Nascimento, estarão
participando do Desfile,
entidades, escolas municipais, estaduais e particulares, Terceiro Setor, ONGs,
fanfarras, Tiro de Guerra,
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Corpo de Bombeiros, entre
outros. “Idealizado pelas
secretarias municipais de
Educação e de Cultura, o
evento conta ainda com o
apoio direto das demais
secretarias e departamentos municipais”, enfatiza
João Paulo.
Resgatar valores esquecidos, defender o amor à
pátria e mostrar orgulhosamente o Desfile preparado
pelos participantes. Foram
esses propósitos que fizeram o Prefeito Fábio Polidoro trazer novamente
para Pedreira o Desfile
Cívico de 7 de Setembro. “Neste ano estamos
comemorando o Bicentenário da Independencia
do Brasil, devemos nos

orgulhar de nossa Pátria
e lembrar os que lutaram
para que hoje vivamos
numa democracia”, enfatiza o Prefeito Fábio.
A secretária de Educação Mariangela de Oliveira Rodrigues ressalta
que diretores, professores,
alunos, familiares, funcionários e voluntários,
estão trabalhando com
muito afinco para que tudo
esteja pronto para o grande
Desfile Cívico. “Os participantes ganham formação
cultural e cívica, tocam juntos, aprendem a respeitar
os outros. A resposta aos
preparativos para o Desfile é muito boa”, conclui
a secretária Mariangela
Rodrigues.
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Saúde começa aplicar 4ª dose da vacina contra
Covid-19 em maiores de 30 anos em 5 de setembro
às 15h30.
Para receber a imunização, as pessoas devem
comparecer ao postinho
de saúde e apresentar
documento com foto e a
carteirinha de vacinação.
“As doses de reforço são
essenciais para proporcionar o aumento da
quantidade de anticorpos
no organismo, porque
assim reduz a chance de
um desfecho mais grave
De Mogi Guaçu
a receber a imunização em caso de Covid-19”,
todos os indivíduos que destacou a enfermeira da
A Secretaria Municipal receberam a última dose Vigilância Epidemiológide Saúde vai começar há pelo menos quatro ca (VE) de Mogi Guaçu,
a aplicar a 4ª dose da meses. Nesta etapa, o Tathiana Póvoa de Faria,
vacina contra a Covid-19 imunizante é o Astrazene- sobre a importância de
em adultos maiores de ca e a vacinação será feita complementar o esquema
30 anos de Mogi Guaçu a nas 21 Unidade Básica de vacinal.
partir de segunda-feira, 5 Saúde (UBSs) no período
De acordo com a VE,
de setembro. Estão aptos das 8h às 10h45 e das 13h cerca de 14 mil munícipes

da faixa etária entre 30 e
35 estão aptos para essa
fase da vacinação. Até
então, apenas os adultos
com idade a partir de
35 anos estavam sendo
vacinados com a 4ª dose
no município. “As pessoas
que estão vacinadas com
duas doses e mais o reforço e que estão pegando
Covid-19 estão tendo sintomas leves”, comentou.
Em Mogi Guaçu,
346.093 cidadãos foram
imunizados contra a
Covid-19 desde o início
da campanha em janeiro de 2021. Deste total,
132.996 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante e 124.724 a 2ª dose.
A 3ª dose foi aplicada
em 70.768 munícipes.

Outros 4.099 indivíduos
receberam a dose única
e 13.506 pessoas já receberam a 4ª dose.
Campanha
A imunização de livre
demanda para o público
a partir de 12 anos e para
crianças na faixa etária
entre 5 e 11 anos continua
na cidade. Todas as doses,
inclusive as de reforço,
estão disponíveis.
A Secretaria Municipal de Saúde também
está vacinando contra a
doença as crianças de 3 e 4
anos com comorbidades,
deficiência permanente – física, sensorial ou
intelectual, além de indígenas nessa faixa etária.
O imunizante CoronaVac

está sendo oferecido nas
21 unidades de Saúde
da cidade de segunda à
sexta-feira, das 8h às 11h
e das 13h às 15h30.
Campanha de Vacinação contra a Covid-19
– 4ª dose para pessoas
a partir de 30 anos
– 5ª dose para pessoas
imunossuprimidas a partir de 50 anos
– Livre demanda 1ª, 2ª
e 3ª doses em adultos e 1ª
e 2ª doses para crianças a
partir de 5 anos
– Crianças de 3 e 4
anos com comorbidades,
deficiência permanente e
indígenas
Horário: Segunda
a sexta-feira das 8h às
10h45 e das 13h às 15h30

Cegep realiza aula prática sobre evacuação de
emergência
De Mogi Guaçu

cia do curso técnico de
Segurança do Trabalho,
Nesta quarta-feira, envolveu cerca de 250
31 de agosto, o Centro pessoas, entre alunos,
Guaçuano de Educação funcionários e corpo doProfissional (Cegep) re- cente.
alizou uma aula prática
A evacuação foi realde simulação de incên- izada na Rua Francisco
dio nas dependências da Franco de Godoy Bueno,
escola. O projeto inter- no Imóvel Pedregulhal,
disciplinar, que faz parte do cruzamento desta via
da grade curricular de com a Avenida Paulista
evacuação de emergên- até a Rua Vereador Eu-

gênio Mazon.
O evento contou com
a participação do SAMU,
Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal GCM), Corpo
de Bombeiros, além da
Secretaria Municipal
de Obras e Mobilidade
(SOM), que por meio
de seus equipamentos e
representantes fizeram
com que a simulação

fosse bem-sucedida.
“Muito bom ver os
nossos alunos se envolvendo e colocando os
conhecimentos teóricos
à prova, na prática. Nossa maior preocupação é
formar grandes e éticos
profissionais, que saibam
o que fazer em situações
de perigo”, comentou o
diretor-geral do Cegep,
João Pansani.

Unidades de Saúde de Martinho Prado e Chácaras
Alvorada têm horário estendido a partir de segunda,
dia 5 de setembro
De Mogi Guaçu
Os moradores do Distrito de Martinho Prado
Júnior e das Chácaras
Alvorada passam a ter
atendimento estendido
nas unidades básicas de
saúde a partir da próxima segunda-feira, dia 5
de setembro. A notícia
já havia sido confirmada
pelo prefeito Rodrigo
Falsetti no final de julho, quando determinou
a ampliação do horário

de funcionamento das
unidades até 22 horas.
O atendimento estendido é uma reivindicação
antiga dos moradores,
uma vez que a assistência médica fora de hora
demanda deslocamento
de até 30 quilômetros
até a região central da
cidade. Por conta disso,
o prefeito colocou como
prioridade a ampliação
do horário de atendimento nesses bairros.
“Essas duas regiões são

mais afastadas e o atendimento até mais tarde vai beneficiar quem
trabalha durante o dia
e precisa passar pelo
médico e quem tiver algum mal-estar no período noturno”, comentou
o prefeito.
As unidades básicas
contam com médicos
clínico-geral, ginecologistas e pediatras –
os dois últimos, com
atendimento preservado
das 7h às 17h. O clíni-

co-geral, por sua vez,
terá plantão ampliado
para o período noturno.
Outros serviços, como
vacinação e coleta de exames, também não sofrerão alterações, sendo
realizados regularmente
em horário de expediente.
Além da disponibilidade de médicos até
22 horas, os postos de
atendimento nestas duas
localidades passarão por
serviços de manutenção

que incluem reparos e da ampliação é oferecer
pintura, garantindo mais à população um período
conforto e adequação maior de assistência.
aos pacientes.
Além de Martinho
Prado, a medida também
Vacinação
atingiu as unidades básiVale lembrar que des- cas de Saúde da Zona
de o dia 8 de agosto a Sul e Santa Cecília perunidade de saúde do Dis- mitindo que as pessoas
trito de Martinho Prado possam buscar a imunitem horário estendido zação até o final da tarde.
para vacinação, das 8h Nas outras 18 unidades
às 17h. Anteriormente, básicas de Mogi Guaçu,
o atendimento era feito o atendimento segue
até às 15h, com pausa acontecendo normaldas 11h às 13h. O objetivo mente até às 15h.

Empresa inicia içamento das vigas da nova ponte da
Avenida Brasil

de construção da nova
ponte da Avenida Brasil,
Na última quinta-fei- iniciou o trabalho de içara, 1º de setembro, a Tril- mento das vigas longariha Engenharia LTDA, nas na margem direita
responsável pela obra do Rio Mogi Guaçu. A
De Mogi Guaçu

empresa também executa a estruturação do novo
monumento da Avenida dos Trabalhadores.
O trabalho tem acompanhamento e apoio da

Secretaria Municipal
de Obras e Mobilidade
(SOM).
O secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio
Ortiz Bueno, explicou
que a ponte da Avenida
Brasil está sendo edificada com pilares de
sustentação dentro do
Rio Mogi Guaçu e que ao
todo serão colocadas 28
vigas longarinas.
“O sistema construtivo da ponte é um padrão já conhecido atualmente. Porém, para uma
otimização na execução
da ponte foi adotado um
grupamento de concreto pré-moldado. Desta
forma, as 28 longarinas
que suportarão o peso do
tráfego foram realizadas

LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

no canteiro de obras das
duas margens”, falou.
Ele falou também que
o guindaste utilizado
para o serviço é específico para lançar as vigas
que possuem o peso de
aproximadamente 29
toneladas. “As 28 vigas
já se encontram prontas
e a previsão de término
desta etapa é de 10 dias.
Serão lançadas 14 vigas
longarinas em cada margem Posterior a esses
serviços supracitados,
daremos início a colocação da laje de trabalho
sobre o monumento”,
disse.

Trilha Engenharia realiza a etapa dos serviços
de superestruturação
do monumento. “Esta é
a fase da obra em que
será construída o corpo da ponte que vai ligar a Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio
Mogi Guaçu”, comentou
o secretário.
A obra da Avenida
dos Trabalhadores é executada por meio de instalação de tubulões (tipo
de fundação profunda
composta por segmentos
de seção circular), que
sustentarão o balanço
sucessivo da estrutura.
“A concretagem dos 12
Trabalhadores
tubulões já foi executada
N a c o n s t r u ç ã o d a e, agora, estamos com
nova ponte da Avenida 100% da fundação prodos Trabalhadores, a funda concluída”, falou.
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Com 100% de aproveitamento, Vôlei de Artur Nogueira é
campeão dos Jogos Regionais

De Artur Nogueira

petição vitoriosa em todos
os jogos disputados. A inConfirmando o favor- vencibilidade foi marcada
itismo, o vôlei masculino com o último confronto
de Artur Nogueira, da As- contra Itobi na grande fisociação Desportiva de nal.
Voleibol (ADV), sagrou-se
A partida decisiva aconcampeão dos Jogos Re- teceu no Ginásio do Centro
gionais. A equipe encerrou Cívico de Americana e colosua participação na com- cou Artur Nogueira em um

novo patamar no esporte.
Os jogadores de voleibol
fizeram história e são os
novos campeões do tradicional torneio esportivo.
O jogo terminou em 3 a
0, com parciais de 25 a 18,
26 a 24, e 25 a 14. ??Com a
vitória, a equipe automaticamente esta classificada

Alex H. Otto aleixo
Artur Henrique Bortolan
Maikon R. Nogueira da
Silva
Leydson L. da Costa
Wesley H. da Silva Giunco
Dênis L. Herreiro L.
Adorno
Jonas Donizete de
Siqueira
Wallace J. da Silveira
Barbosa
Guilherme Goes Meneguetti
Rosemil Dehon da Silva
para os Jogos Abertos do
Jr. (Zininho)
Interior 2022.
João Guilherme Scarpa
Edson T. Fogaça Souza
E Q U I P E
Caio V. Rodrigues
NOGUEIRENSE
João V. Magalhães do Gomes
Nascimento
CAMPANHA HISTÓRIRuan Carlos Bueno
CA- Fase de grupos:
Lucas Sia Rissato
Artur Nogueira 2 a 0
Paulo Junio P. Santos

Casa Branca
Artur Nogueira 2 a 0
Bragança Paulista
Artur Nogueira 2 a 0
Leme
- Quarta de final:
Artur Nogueira 2 a 0
Araras
- Semifinal
Artur Nogueira 3 a 1
Santa Bárbara d’Oeste
ADV
A entidade Associação
Desportiva de Voleibol
(ADV) foi criada formalmente em 2018 através do
Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de
Vereadores.
Porém desde 2009, o
grupo tem desempenhado
um papel fundamental na
vida de jovens, os quais têm
levado o nome da cidade
para outras regiões.

Basquete de Jaguariúna é campeão
dos Jogos Desportivos do Circuito das
Águas
De Jaguariúna

4. O time masculino sub
19 garantiu o primeiro luO basquete de Jag- gar antecipado nos Jogos
uariúna conquistou mais Desportivos do Circuito
um título para a cidade das Águas, disputado no
no último domingo, dia ginásio do Azulão.

A conquista antecipada aconteceu uma rodada
antes do fim do campeonato graças ao excelente
desempenho do time de
Jaguariúna que venceu

o Águas de Lindóia por
102 a 37.
A equipe será premiada na última rodada que
acontecerá dia 23 de outubro, em Pedreira.

Artur Nogueira é campeã da 2ª Etapa do Circuito Regional
de Vôlei de Areia
De Artur Nogueira
O final de semana
foi inesquecível para
o vôlei nogueirense.
Após a vitória invicta
nos Jogos Regionais,
atletas da Associação
Desportiva de Vôlei
(ADV) foram campeões
da 2ª Etapa do Circuito
Regional de Vôlei de
Areia 2022.
O título da dupla
masculina, formada

por Caio Rodrigues e
Paulo, veio após eles
levarem vantagem em
quatro jogos. Os atletas
bateram os times de
Santo Antônio de Posse e Águas de Lindóia
nas partidas classificatórias, além da equipe de Holambra na
semifinal.
Com excelente resultado todas as vezes
que entrou em quadra,
a dupla conquistou o

título de campeão neste
final de semana após
enfrentar a equipe de
Lindóia em uma partida eletrizante em Santo
Antônio de Posse.
Além da vitória,
Paulo foi eleito o melhor jogador de todo o
campeonato. “Foi um
final de semana que entrou pra história. Mais
um importante título, conquistado após
muito preparo e dedi-

cação”, comemorou a
dupla.
CAMPEÃ DA 1ª
ETAPA
Artur Nogueira também foi campeã da 1ª
Etapa do Circuito Regional de Vôlei de Areia
2022 com a dupla masculina Caio Rodrigues e
João Victor. Na época,
os atletas fizeram três
partidas e enfrentaram
a forte equipe de Pedreira na final.

PENSOU EM IMÓVEIS,
PENSOU EM JR TEIXEIRA!
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