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Expo Artur terá Ingresso Solidário em prol do
Fundo Social de Solidariedade
A Expo Artur 2022 terá Ingresso
Solidário em prol do Fundo Social
de Solidariedade. Para assistir ao
show do cantor Dilsinho, que abre
a Festa de Peão no dia 20 de outubro, a população poderá trocar
uma caixinha de leite (1 litro) por
um ingresso.
A troca deve ser feita a partir
desta quinta-feira, 08 de setembro,
exclusivamente no Fundo Social, localizado na Rua Nossa Senhora das
Dores, Nº 325, no Centro (em frente
à Casa da Agricultura). O horário de
funcionamento é das 09h às 16h.
“A troca antecipada de convites
garante o ingresso para o show,
porque a arena tem capacidade
limitada. É uma oportunidade de
juntar lazer, cultura e solidariedade”, frisou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone
Sia Rissato.
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Pessoas com deficiência terão
restituição do IPVA 2021
Mais de 250 mil pessoas com
deficiência serão beneficiadas
com a restituição dos valores
pagos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021. O deputado
Edmir Chedid (União) explica
que a Lei prevendo a devolução
foi aprovada na Assembleia Legislativa em dezembro de 2021.
Agora, o governador Rodrigo
Garcia (PSDB) confirmou a restituição à comunidade.

“A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) aguarda a notificação
do Tribunal de Justiça (TJSP)
sobre a cobrança para anunciar
o calendário de devolução, o que
deve ocorrer em breve. Esta é
uma iniciativa importante que
tenho defendido na Assembleia Legislativa em benefício
da comunidade. Afinal, nunca
considerei justa a cobrança realizada por meio desse imposto”,
afirmou o parlamentar.

A Alesp aprovou, ainda em
dezembro de 2021, o aumento do
parcelamento do IPVA, passando
de três para até cinco parcelas.
A Lei também isenta deficientes
e pessoas com transtorno do
espectro autista do pagamento
do imposto. Como foi aprovada
a isenção do IPVA já para 2022,
a restituição para pessoas com
deficiência anunciada pelo governador Rodrigo Garcia será
referente a 2021.
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Crianças e adolescentes
Moção de Repúdio à decisão
visitam viveiro municipal
do STJ sobre limitação nas
e nascente modelo
atribuições da Guarda Municipal
Nesta segunda-feira, 5, aproximadamente
é aprovada na Câmara
30 crianças e adolescentes dos SCFVs (SerNa sessão ordinária realizada em 05 de setembro os
vereadores holambrenses aprovaram a Moção de Repúdio ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) por reforçar
entendimento que a Guarda Municipal não pode exercer
atribuições das Polícias Civis e Militares.
Página 4.

viços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos) da Secretaria de Promoção Social
fizeram uma visita monitorada ao viveiro
municipal e à Nascente Municipal Modelo
localizada na área pública no bairro Parque
Residencial Braz Cavenaghi.
Página 2.

Abastecimento de Água em Itapira
conquista Grau de Excelência da
INDSAT

Talentos de projeto
social de balé de
Cosmópolis e
Campinas se unem
para apresentação
gratuita na cidade

Alunos do Projeto Dança e Cidadania em Cosmópolis terão a oportunidade de dividir o palco com a
Cia de Dança de Campinas em uma
participação especial no espetáculo
A-COR-DAR, que terá apresentação
única no dia 10 de setembro, às 19h,
no Auditório XV de Novembro, em
Cosmópolis. O espetáculo, gratuito
e aberto à população, passeia por
obras consagradas de Adolphe C.
Adam, Tchaikovsky, Michael Nyman,
Minkus, Pink Floyd, Tchaikovsky, que
prometem emocionar o público.
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“Turma do Lamba”
leva educação
ambiental às crianças
de Mogi Mirim

R$ 880,00
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Com o objetivo de sensibilizar as crianças sobre
a importância da preservação do meio ambiente,
o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (Consórcio PCJ)
em parceria com a Agência Reguladora do Saneamento (ARES-PCJ), está
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promovendo o espetáculo “A Turma do Lamba
contra os Inimigos da
Natureza” nas áreas de
atuação das instituições.
Em Mogi Mirim, a apresentação aconteceu na
sexta-feira (2), na sede
do Projeto ICA – Incentivo à Criança e ao Adolescente.
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Passeio
Ciclístico
Lebrão
comemora
aniversário
de
Jaguariúna
O tradicional Passeio Ciclístico “Lebrão” de Jaguariúna será realizado em comemoração ao aniversário
da cidade no próximo dia
10. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer, o evento acontecerá
a partir das 8h com largada
do Centro Cultural. No local
os professores de educação
física farão alongamento
e aquecimento junto com
os participantes. Além disso, também haverá ponto
de apoio e distribuição de
água. De lá todos percorrerão 6 km até o retorno no
mesmo ponto de partida.
Página 2B.

Esporte de
Engenheiro
Coelho
realiza 1º
Campeonato
de Basquete
3×3
A Prefeitura Municipal
de Engenheiro Coelho,
através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
realiza o 1º Campeonato de
Basquete 3×3 na cidade. O
campeonato acontece no
domingo, 11 de setembro,
a partir das 8h, na quadra
instalada no lago municipal
Pedro Ferreira de Camargo. O superintendente de
esporte, Diogo Mansur,
explica o formato do campeonato. “Nós teremos um
total de 12 equipes, que se
enfrentam em partidas de
até 10 minutos ou até uma
delas marcar 21 pontos”.

Página 4B.
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Nova Lei 196/22 moderniza
o cooperativismo de crédito
no Brasil

- Caderno A |

Crianças e adolescentes visitam
viveiro municipal e nascente
modelo

*Por Fernando Dall’Agnese
Entrou em vigor em
25 de agosto de 2022,
a Lei Complementar
196/22, que modernizou
diversas regras do cooperativismo de crédito
no Brasil, ao alterar a Lei
Complementar nº 130,
de 17 de abril de 2009. A
Lei anterior já havia sido
uma conquista muito importante, quando criou o
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC)
e permitiu um expressivo
crescimento do segmento.
Agora, a nova lei representa mais um grande
passo em nossa jornada
de evolução, pois aprimora a gestão e governança das cooperativas,
fortalece os sistemas de
crédito cooperativo e
melhora o ambiente de
negócios do cooperativismo de crédito, por meio
de instrumentos inovadores.
AVANÇOS NA GOVERNANÇA
O avanço nas regras
de governança das cooperativas foi um dos
principais
destaques,
ao permitir mais autonomia, independência
e profissionalização da
administração. A nova
lei impede, por exemplo, que o presidente de
conselho de administração, vice-presidente, ou
diretor executivo exerça
o mesmo cargo em entidades similares (singulares, centrais e confederações), inclusive no Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCOOP). Também admite
a contratação de conselheiro de administração
independente não associado.
Vale destacar que o Sicredi já havia promovido
ajustes na sua governança antes mesmo da nova
lei, de modo que o exercício dos cargos de Presidente do Conselho de
Administração e Diretor
Executivo de Centrais e
da Confederação já não
tem mais sobreposição.
A nova lei também
prevê como regra a gestão dual nas cooperativas, por meio do conselho de administração e
da diretoria executiva.
Admite ainda a figura do
diretor não associado e
faculta a constituição de
conselho fiscal nas cooperativas administradas
por conselho de administração e diretoria executiva.

cionamentos de recursos gerados pelo FATES
eram restritos aos colaboradores, associados e
familiares. Para este fundo, as cooperativas reservam pelo menos 5% dos
resultados líquidos apurados no exercício, além
do resultado positivo das
operações eventualmente realizadas com não associados.
A alteração reforça e
potencializa o trabalho
que as cooperativas estão
fazendo nas comunidades e regiões onde atuam, destinando recursos
para apoiar iniciativas
promovidas por entidades privadas, sem fins
lucrativos e legalmente
constituídas, contribuindo para a construção
de uma sociedade mais
próspera. O critério é
que essas ações apoiadas
sejam mensuráveis em
esforço, tempo e impacto no desenvolvimento
social.
Para se ter uma ideia
do impacto, somente em
2021, foram investidos
pelo Sicredi R$158,8
milhões em ações de benefício social por meio
dos fundos das cooperativas, doações e lei de
incentivo. Desse valor, o
Fundo Social, que é uma
iniciativa proativa do Sicredi para beneficiar as
comunidades também a
partir de destinação de
resultados, foi fonte R$
30,7 milhões investidos
em 3.287 projetos sociais
de interesse coletivo em
educação, cultura, esporte, saúde, segurança,
meio ambiente e inclusão
social.
AVANÇOS EM OPERAÇÕES E NEGÓCIOS
Em termos de evolução nos negócios das
cooperativas, a Lei Complementar 196/22 prevê
a possibilidade de contratação de operações de
crédito compartilhadas
entre cooperativas de
crédito do mesmo sistema, permitindo uma divisão dos riscos e recursos entre essas entidades
e, consequentemente, o
atendimento a um número maior de associados.
Possibilita também a
gestão de recursos oficiais ou de fundos públicos ou privados para
a concessão de garantias
em operações de associados, fortalecendo o papel das cooperativas de
crédito como integrantes do Sistema Nacional
de Garantias de Crédito.
Outra inovação importante é a regra que torna
impenhorável o valor do
capital social colocado
pelo cooperado na cooperativa de crédito (quota parte), trazendo maior
estabilidade ao patrimônio das cooperativas.

organização sistêmica, a
nova lei permite que as
cooperativas centrais e
as confederações assumam a gestão temporária de suas cooperativas e
centrais filiadas em situação de risco, desde que
autorizadas pelo Banco
Central, conforme regulamentação do Conselho
Monetário Nacional.
Todos esses avanços
são
importantíssimos
e aconteceram, em boa
parte, graças a uma grande mobilização do segmento do cooperativismo
de crédito no Brasil. Por
meio desse movimento,
muitos aprimoramentos
puderam ser sugeridos
e incorporados no texto final: realizamos uma
verdadeira construção
conjunta, cooperativa e
exaustiva entre os sistemas cooperativos, cooperativas independentes
e o Fundo Garantidor
do FGCOOP, por meio
da Organização das Cooperativas
Brasileiras
(OCB), em conjunto com
diversos departamentos
do Banco Central do Brasil, que chegaram a um
texto de consenso para a
lei.
A OCB teve papel fundamental na negociação
e na criação desse consenso no SNCC, atuando
na representação institucional do segmento
frente ao Poder Executivo e Legislativo. Já os
parlamentares da Frente
Parlamentar do Cooperativismo (FRENCOOP)
realizaram um trabalho
importantíssimo
para
que a Lei fosse aprovada
em apenas dois anos, um
prazo considerado curto
para uma Lei Complementar, e por unanimidade na Câmara e no Senado e sem nenhum veto
pelo Poder Executivo.
Hoje, o cooperativismo de crédito no Brasil
conta com mais de 13,9
milhões de associados,
de acordo com o Anuário do Cooperativismo
Brasileiro. A expectativa
é que esta lei auxilie no
crescimento destes números e no aumento da
participação econômica
e social do cooperativismo de crédito no Brasil,
sempre em linha com
os direcionamentos e as
metas da Agenda BC#:
inclusão, competitividade, transparência, educação e sustentabilidade.
Este é um esforço que
valerá a pena. Quem ganha é a sociedade brasileira e o cooperativismo
de crédito: uma forma
de organização financeira que busca unir o crescimento econômico e a
prosperidade social por
meio de um modelo que
coloca as pessoas sempre
em primeiro lugar.

AVANÇOS SOCIAIS
Outro ponto extremamente favorável da nova
lei foi a definição de que
o Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e
Social (FATES) agora
pode ser utilizado em benefício de toda a comunidade da área de atuação
*Fernando Dall’Agneda cooperativa, mediante
AVANÇOS NA ORGA- se é presidente do Conseprevisão no seu estatuto. NIZAÇÃO SISTÊMICA
lho de Administração do
Anteriormente, os direJá sob o aspecto da Sicredi (SicrediPar)
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De Itapira
Nesta segunda-feira,
5, aproximadamente 30
crianças e adolescentes dos
SCFVs (Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos) da Secretaria de
Promoção Social fizeram
uma visita monitorada ao
viveiro municipal e à Nascente Municipal Modelo
localizada na área pública
no bairro Parque Residencial Braz Cavenaghi.
Os biólogos da SAMA
(Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente) Anderson Martelli
e Ariadne Alvarenga foram
os monitores da atividade
e explicaram sobre arborização urbana e mata ciliar,
cultivo de plantas, o tipo de
bioma em que município
está inserido e sua vegeta-

ção nativa, a estruturas das
árvores, a importância dos
vegetais no meio ambiente
e outros assuntos.
A primeira parada foi no
viveiro municipal e depois
todos partiram para a nascente modelo. Lá, Martelli
e Ariadne falaram sobre a
importância da vegetação
ao entorno que é composta por um fragmento de
mata preservada e também
abordaram questões sobre
a legislação de proteção das
nascentes, preservação da
água, lençóis freáticos, biodiversidade local e as ações
da população que prejudicam o meio ambiente.
“Observamos uma boa
interação dos participantes, ponto essencial para
que eles tornem-se, junto
a seus familiares e amigos,
multiplicadores dos con-

teúdos discutidos durante
a visita”, relatou Anderson Martelli. Ao final da
atividade, foram doadas
18 mudas de árvores para
que os educadores sociais
façam o plantio junto com
os alunos em áreas livres e
calçadas próximas ao serviço de convivência.
A classificação dessa
nascente como modelo
para o município foi formalizada pela Resolução
COMDEMA 02/2018. A
área é destinada ao lazer
da população, visitação de
estudantes e interessados
no tema e também é utilizada como instrumento de
educação ambiental para
alunos da rede pública
e privada por conter em
seu interior uma nascente
que dá origem a um corpo
d’agua, afluente do Ribeirão da Penha.
Ao avaliar a atividade, o
secretário da SAMA Jose
Aparecido Perentel Rostirola destacou a importância da educação ambiental. “Precisamos trabalhar
para um futuro melhor e
mais justo em que a Educação Ambiental seja uma
realidade para todos e esse
espaço de diálogo resulte
em uma participação social engajada e articulada
em prol da preservação do
meio ambiente”, afirmou.

Você já conhece os projetos Pilhas
da Esperança e o Tampinha Amiga
De Santo Antônio de
Posse
Plantar água soa estranho, de fato, mas é mais
simples que se imagina: basicamente se trata de ações
que de alguma forma protegem a natureza, assegurando que com o passar do
tempo seja reestabelecido o
equilíbrio natural da Terra.
Plantar água é consumir de
maneira consciente. É promover o descarte correto de
materiais tóxicos. É plantar
árvore. É reciclar. É fechar
corretamente a torneira
após o uso. É utilizar energia elétrica de forma consciente. Podemos plantar
água o tempo todo e entre
todas as formas possíveis,
nesse sentido, a Prefeitura
Municipal, por meio da
Secretaria de Educação
vem desenvolvendo projetos que mobilizam alunos,
professores, famílias e comunidade escolar, são eles
o Pilhas de Esperança e o
Tampinha Amiga.
Enquanto o Projeto Pilhas de Esperança promove o processo de logística
reversa de pilhas e baterias
com pontos de coletas den-

tro das unidades escolares,
o Tampinha Amiga tem
como objetivo a economia
circular por meio da separação de tampas plásticas
que serão destinadas à reciclagem. Mas não é só isso!
As tampinhas arrecadadas
serão doadas à Secretaria
de Desenvolvimento Social,
que as transformarão em
recursos em prol ao tratamento e alimentação de
animais de rua. Os alunos
que realizarem o descarte
de tampinhas e pilhas nas
escolas, além de contribuir
com o meio ambiente, participarão de sorteios no fim
do ano, como uma forma
de incentivo à participação.
As escolas, através da articulação entre a formação
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dos gestores para atuarem
como multiplicadores dentro das unidades escolares, têm autonomia para
realizarem outras formas
de plantar água. Cada professor tem a liberdade de
transformar seus saberes
ambientais em situações
pedagógicas que se adaptam melhor à sua realidade,
respeitando o perfil de cada
sala de aula e elegendo
as ações que promoverão
maior engajamento e aceitação dos alunos.
Cada atitude tomada
no presente em relação à
natureza é necessária para
as mudanças comportamentais capazes de garantir
um futuro mais seguro e
promissor.

Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim
Alves Barbosa, nº 65 – Centro

Central de Anúncios:
(19) 3896-1581 | 3896-1916 - E-mail:
Redação:
comercial@lclider.com.br
(19) 3896-1581 - E-mail: jornalismo@jorna- COLABORADORES:
loregional.net
O Regional abre espaço para os
Circulação:
interessados em publicar seus artigos.
Amparo - Artur Nogueira - Conchal - Cosmó- Entre em contato pelo email: jornalismo@
polis - Engenheiro Coelho - Espirito Santo
jornaloregional.net
do Pinhal - Estiva Gerbi- Holambra- Itapira Os artigos publicados neste jornal são de
- Jaguariúna - Mogi Guaçu - Mogi Mirim total responsabilidade de seus autores e não
Paulínia - Pedreira - Santo Antonio de Posse refletem a opnião deste jornal. O Jornal O
Serviço de atendimento ao assinante e
Regional se reserva ao direito de selecionáassinatura: De segunda a sexta-feira, das -los para publicação e fazer adequadações à
8h00 às 18h00
linha editorial. As correspondência sem idenENDEREÇO:
tificação completa serão desconsideradas.
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.09 08:47:51 -03'00'

09 de Setembro de 2022

- Caderno A |

3

Pessoas com deficiência terão restituição do IPVA
2021

Da Redação
Mais de 250 mil pessoas com deficiência serão beneficiadas com a
restituição dos valores
pagos no Imposto sobre a

Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) de
2021. O deputado Edmir
Chedid (União) explica
que a Lei prevendo a devolução foi aprovada na
Assembleia
Legislativa

em dezembro de 2021.
Agora, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) confirmou a restituição à comunidade.
“A Procuradoria-Geral
do Estado (PGE) aguarda
a notificação do Tribunal
de Justiça (TJSP) sobre a
cobrança para anunciar o
calendário de devolução,
o que deve ocorrer em
breve. Esta é uma iniciativa importante que tenho
defendido na Assembleia
Legislativa em benefício
da comunidade. Afinal,
nunca considerei justa a
cobrança realizada por
meio desse imposto”, afirmou o parlamentar.
A Alesp aprovou, ainda

em dezembro de 2021, o
aumento do parcelamento do IPVA, passando de
três para até cinco parcelas. A Lei também isenta
deficientes e pessoas com
transtorno do espectro
autista do pagamento do
imposto. Como foi aprovada a isenção do IPVA
já para 2022, a restituição
para pessoas com deficiência anunciada pelo governador Rodrigo Garcia
será referente a 2021.
Projeto de Lei
Edmir Chedid é autor do Projeto de Lei
119/2020, que garante
desconto de 50% sobre
o valor final do Imposto

sobre a Propriedade de
Veículos
Automotores
(IPVA) ao proprietário
com cadastro no Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula
Óssea. A iniciativa está
em análise na Comissão
de Constituição, Justiça e
Redação (CCJR), da Assembleia Legislativa de
São Paulo.
Pela iniciativa, o proprietário de veículo já cadastrado deverá utilizar
o desconto somente no
exercício de competência
do imposto imediatamente subsequente à entrada
em vigor da Lei. “O interessado que se cadastrar
após a entrada em vigor

da Lei deverá utilizar o
desconto só no exercício
seguinte, conforme argumento do Projeto de Lei
apresentado à Assembleia
Legislativa”, comentou.
De acordo com Edmir
Chedid, caso o doador
cadastrado não possua
veículo, por sua livre e
exclusiva indicação, esse
desconto também poderá ser utilizado por seu
cônjuge, companheiro ou
mesmo parente em linha
reta. “Conforme o Projeto
de Lei 119/2020, a pessoa
física proprietária de veículo que fizer a doação da
medula óssea ficará isenta
do pagamento do IPVA
no Estado”, reiterou.

OAB SP derruba alíquota progressiva de ISS sobre
escritórios de advocacia no TJ-SP
Da Redação

Paulo. A decisão do TJSP (Tribunal de Justiça
A OAB SP (Ordem de São Paulo) entendeu
dos Advogados do Bra- que não cabem as altersil secional São Pau- ações introduzidas pela
lo), por meio de sua lei 17.719/21, no caso
Comissão das Socie- específico das sociedades de Advocacia, em dades de advogados.
conjunto com o CESA
Em novembro de
(Centro de Estudos das 2021, o município de
Sociedades de Advoga- São Paulo publicou a
dos) e o Sinsa (Sindi- Lei 17.719/21, que precato das Sociedades de via a cobrança proAdvogados dos Estados gressiva do ISS para
de SP e RJ), conseguiu sociedades uniprofisderrubar o ISS (Impos- sionais. A nova norma,
to sobre Serviços) pro- que entrou em vigor em
gressivo cobrado dos abril de 2022, atinge
escritórios de advocacia também médicos, denpelo município de São tistas, psicólogos, en-

genheiros, arquitetos,
contadores, e outras
categorias profissionais.
A nova cobrança
progressiva
estabeleceu novas faixas de receitas brutas para uma
alíquota de 5% do ISS,
a ser cobrada conforme
o número de profissionais nas sociedades.
Assim, uma sociedade
de advogados com até
cinco profissionais pagaria R$ 1.995,26. Para
escritórios com seis a
10 profissionais, o valor subiria para R$ 5
mil multiplicado pelo

número de profissionais. As grandes bancas,
com mais de cem advogados e receita bruta de
R$ 60 mil, multiplicado
pelo número de advogados. Dessa forma, o ISS
poderia representar um
aumento de até 2.500%.
Frente a essa situação, a OAB SP, o CESA
e o Sinsa ingressaram
com mandado de segurança coletivo alegando
que a nova legislação
contrariava os parâmetros de tributação fixa
das sociedades profissionais
estabelecidos
pelo art. 9º, §1º e §3º,

do decreto-lei 406/48.
A decisão de primeiro
grau afastou as novidades trazidas pela
nova legislação municipal. O município, por
sua vez, recorreu da decisão.
Na última quinta-feira (1/9), a 18ª câmara
de Direito Público do
TJ-SP negou provimento ao recurso do município, afastando a cobrança progressiva do
ISS para sociedades de
advogados. A decisão
está de acordo com o
Tema 918 julgado pelo
Supremo Tribunal Fed-

eral, que determina que
as sociedades de advogados estão sujeitas à
tributação regida por
legislação federal.
Para o presidente da
Comissão Permanente
das Sociedade de Advocacia, Flavio Paschoa
Junior, a derrubada do
ISS progressivo sobre a
receita bruta presumida
das sociedades de advogados, “é contrário à lei
e ao entendimento já
firmado pelo STF no RE
940.769. A decisão da
justiça paulista apenas
reafirma um assunto já
pacificado”.

Agência das Bacias PCJ contrata estudo arqueológico para
possível área de barragem na Bacia do Corumbataí
Da Redação
Um estudo arqueológico da área escolhida para implantação
de barragem na Bacia
Hidrográfica do Rio
Corumbataí, entre Rio
Claro e Ipeúna (SP), foi
contratado pela Agência das Bacias PCJ e
deve ser iniciado nos
próximos dias. A Ordem de Serviço (O.S.)
será emitida pela Coordenação de Projetos
PCJ. O prazo de conclusão é de cinco meses.
A empresa contratada,
através de licitação, é a
A Lasca Consultoria e
Assessoria em Arqueologia, de São Paulo (SP),
por R$ 32.904, provenientes da Cobrança PCJ
Federal (cobrança pelo
uso da água em rios de
domínio da União).
A decisão de promover um estudo arqueológico na Área
Diretamente
Afetada
(ADA) para implantação do reservatório
visa entender os impactos ao patrimônio
arqueológico e natural.
Para o futuro licenciamento ambiental perante os órgãos ambientais torna-se necessário
elaborar um Estudo
Arqueológico na região
a ser implantado o reservatório,
conforme
exigência do IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional). A Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, no contexto
geomorfológico,
está

inserida na Depressão
Periférica Paulista, nas
Zonas do Médio Tietê e Cuestas Basálticas e possui áreas com
achados arqueológicos
diversos, incluindo a
presença de sítios arqueológicos. Alguns deles estão localizados na
área a ser construído
o barramento, como o
sítio Alice Boer e Serra
d’Água.
“É um estudo importante, que vai aprofundar os conhecimentos
sobre a área e servirá de
subsídio para que possam avançar as demais
etapas ou ter revisão
de metas e objetivos”,
avaliou o secretário-executivo dos Comitês
PCJ, André Navarro.
Segundo o diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, o estudo
arqueológico
poderá
definir ou não a escolha
da área. “Hoje a gente
tem um estudo de alternativas de abastecimento que define um ponto
para ser construído o
barramento. Esse estudo arqueológico é um
aprofundamento
das
informações que vai
possibilitar dizer se será
ali naquele ponto ou
não, se temos que buscar outros pontos. Esse
estudo é, então, fundamental para a gente
verificar o que fazer em
relação aos sítios arqueológicos. Nós queremos
respeitar esses sítios e a
história deles, buscando informações sobre o

que fazer e como fazer”,
ressaltou Razera.
A primeira reunião
técnica sobre a emissão
da O.S. foi realizada na
terça-feira, 6 de setembro. Além de Navarro e Razera, estiveram
presentes o diretor do
DAEE
(Departamento de Águas e Energia
Elétrica) regional da
Bacia do Médio Tietê,
Felipe Gobet de Aguiar;
a responsável pela unidade de Administração
de Recursos Hídricos
do DAEE, Sarah Quental; a diretora técnica da
Agência das Bacias PCJ,
Patrícia Barufaldi, e a
coordenadora de Projetos, Elaine Franco de
Campos e sua equipe,
que ficará responsável
pela gestão do contrato, além do diretor da A
Lasca, Luiz Juliani.

ano. A empresa vencedora da licitação para
o Projeto Básico foi a
Hidrostudio Engenharia, de São Paulo (SP).
A implantação desse
PROJETO BÁSICO
Paralelamente
ao reservatório não exclui
estudo arqueológico, a outras providências que
Agência das Bacias PCJ, vêm sendo tomadas pela
por deliberação dos Agência e Comitês PCJ,
Comitês PCJ, contratou como o investimento
em junho empresa para na proteção de manana realização do projeto ciais, no tratamento do
básico do empreendi- esgoto e no combate às
mento. A construção perdas de água. O Prode um reservatório na jeto Básico é um estuBacia Hidrográfica do do mais aprofundado,
Rio Corumbataí é uma sobre a viabilidade do
das medidas propostas empreendimento.
pelos Comitês PCJ e
Agência das Bacias PCJ
RESERVATÓRIO
para garantir água na
A construção do resregião nos próximos 20
ervatório foi anunciada
anos.
A elaboração do pro- pelo Governo do Estado
jeto básico está em an- de São Paulo em outdamento e deve ser con- ubro de 2021, dentro
cluída até o final deste do programa “Água é
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Vida”, que irá investir
cerca de R$ 54,3 milhões neste empreendimento. O investimento foi contemplado em
atendimento ao pleito
do
presidente
dos
Comitês PCJ, o prefeito
de Piracicaba, Luciano
Almeida. Considerando
estudos iniciais, o ponto mais favorável para
instalação da barragem
está no limite dos municípios de Ipeúna e Rio
Claro (SP), na confluência do Rio Passa Cinco
e Ribeirão Cabeça, mas
o aprofundamento dos
estudos é que vai definir
a localização do reservatório. A capacidade
máxima de armazenamento será de 1,7 bilhão
de litros, sendo possível
uma vazão regular de
5,06 m3/s. A princípio,
o
reservatório
visa

abastecer os municípios
de Piracicaba e Rio Claro, podendo, no futuro,
abastecer outros municípios como, por exemplo, Iracemápolis e
Ipeúna.
A necessidade desta
barragem foi detectada
mediante diretrizes do
Plano das Bacias PCJ
ao analisar a demanda
atual e futura por água
nesta região. Com isso,
foi iniciado um estudo
de alternativas de abastecimento em 2018 pela
Agência das Bacias PCJ
e concluído em 2020. O
resultado técnico deste
estudo, que avaliou
sete pontos favoráveis
em diferentes locais da
Bacia do Corumbataí,
concluiu como sendo o
mais viável a confluência dos rios entre Rio
Claro e Ipeúna.
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Moção de Repúdio à decisão do STJ sobre limitação nas
atribuições da Guarda Municipal é aprovada na Câmara

De Holambra
Na sessão ordinária
realizada em 05 de setembro os vereadores
holambrenses aprovaram a Moção de Repúdio ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) por
reforçar entendimento
que a Guarda Municipal
não pode exercer atribuições das Polícias Civis e Militares.
O texto da propositura, apresentada pelo
vereador
Hermindo
Felix, explica que re-

nor da Polícia Militar e
ressaltou que a Guarda
Municipal possui um
papel
extremamente
fundamental para inclusive auxiliar a Polícia
Militar a zelar pela segurança de toda a cidade.
Todos os vereadores
presentes na sessão foram favoráveis à propocentemente a 6ª Tur- situra, que será encamima do STJ considerou nhada para ciência da
que a Guarda Munici- 6ª Turma do STJ.
pal, por não estar entre
Posicionamento dos
os órgãos de segurança pública previstos na vereadores no Plenário
Janderson Adriano
Constituição Federal,
não pode exercer atri- Ribeiro, o Chiba, desbuições das Polícias Ci- tacou a importância
vis e Militares, devendo do trabalho da Guarda
limitar-se à proteção de Municipal realizado em
bens, serviços e instala- conjunto com a Polícia Militar e completou
ções do município.
Hermindo destacou “Hoje nós contamos
ainda que Holambra, com uma Polícia Mupor ser um município nicipal extremamente
de pequeno porte, con- atuante, a gente sabe
ta com um efetivo me- que mais de 80% das

ocorrências atendidas
dentro do nosso município é feita pela Guarda
Municipal. A resposta é
rápida, o retorno é rápido, e se a gente levar
em conta, ao pé da letra
isso daqui, a nossa cidade vai estar completamente desprotegida.“
Mauro Sérgio de Oliveira, o Serjão, avaliou
“Se hoje não tivéssemos
essa instituição chamada de Polícia Municipal
ou Guarda Municipal a
população holambrense
estaria bastante prejudicada” e acrescentou
“A polícia municipal
tem se destacado no
nosso município com
o trabalho que nos dá
sensação de segurança a
todos os munícipes.”
“Acompanhando esse
debate do STJ uma parte interessante que o
Colegiado fala é que a
atuação da Guarda Mu-

nicipal deve se limitar à
proteção de bens, serviços e instalações do município. Então realmente é uma interpretação
que limita muito, principalmente pensando
em cidades como a nossa, onde a presença da
Guarda é extremamente
importante.”, reforçou
Fabiano Soares.
Wilson Barbosa afirmou “É uma vergonha o
que foi feito, nós temos
por exemplo dez Policiais Militares e quarenta Municipais, ou seja,
temos muito mais segurança municipal assim
como acontece em São
Paulo, assim como em
Porto Alegre. Toda a força policial, todo o efetivo da Guarda Municipal
é maior que a força de
segurança que é obrigação do Estado. Então, se
tirar essa obrigação da
Guarda Municipal o que

vai nos sobrar.”
“Querem tirar o que
o povo tem mais direito,
que é chegar em casa,
deitar, dormir e saber
que tem alguém tomando conta. Se não fosse
pela nossa Guarda Municipal, mesmo com todas as dificuldades que
têm, nós estaríamos
numa cidade sem lei.”,
anunciou Eduardo da
Silva, o Pernambuco.
Mário Luiz Sitta, o
Sitta da Fanfarra, concluiu “Holambra é considerada a cidade mais
segura da Região Metropolitana de Campinas e isso se deve ao trabalho da Polícia Militar,
da Polícia Civil e com
certeza da nossa Polícia Municipal. Então
realmente temos que
valorizar o que temos
principalmente pela segurança da nossa população.”

Casa Lotérica é inaugurada em
Santo Antônio de Posse
De Santo Antônio de inaugurada na manhã
Posse
do último sábado, 27,
com o objetivo de apriApós anos de espera, morar o atendimento
Santo Antônio de Posse aos possenses.
volta a contar com uma
A unidade disponiCasa Lotérica. Reivin- biliza uma série de serdicação antiga da po- viços bancários essenpulação, a agência foi ciais à população, como

saques, Seguro Desemprego, INSS, benefícios
sociais e Bolsa Família;
pagamento de boletos;
depósitos; transferências e até abertura de
conta, dentre outros.
A unidade está situada na Rua Doutor Jorge

Tibiriçá, 797, e funciona de segundfa à sexta-feira, das 8h às 18h, e
aos sábados, das 8h às
12h.
Matéria e Fotos: Anderson Oliveira
MTB: 0092086/SP

Obras avançam em escolas municipais no bairro
Morada do Sol
De Itapira
As obras de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental I e um Centro
de Educação Infantil no
bairro Morada do Sol seguem em ritmo avançado. As duas unidades são
custeadas com recurso

próprio da Prefeitura.
Na EMEB, o investimento é de R$
7.382.703,73 em uma
área de 3.266 m² que
contará com 10 salas de
aula, salas de laboratório de biologia, química, matemática e física,
uma sala de informática,
quadra
poliesportiva,

refeitório e sanitários. A
empresa responsável é
a Soluções Serviços Terceirizados.
Já no CEI, a área é de
813,78 m² e o projeto
que está sendo executado pela TM8 Construtora contempla seis salas
de atividades, berçário,
fraldário, lactário, sani-

tários, refeitório e área
externa para instalação de playground. O
investimento é de R$
2.620.620,76.
A previsão é que as
construções
estejam
concluídas até o fim do
ano e depois ambas serão devidamente mobiliadas.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira está
instalando nova Rede de Recalque para o Kobayashi
De Pedreira
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Pedreira está realizando a implantação
de uma nova Rede de
Recalque entre a Estação de Tratamento
de Água, localizada na
Rua Padre Alexandrino do Rego Barros, na
Vila Santo Antônio, até

o Reservatório de Concreto Armado localizado
no Conjunto Habitacional Shigueo Kobayashi,
além de uma nova Casa
de Bombas nas dependências da ETA.
A empresa vencedora
do processo licitatório
foi a Cadre Engenharia,
responsável pelo fornecimento de material e
mão de obra especiali-

zada. “A nova Rede de
Água tem uma extensão
de 3.360 metros e vem
sendo construída com
tubos PEAD 160 mm”,
destaca o diretor geral
da Autarquia, Leonardo
Selingardi.
O Prefeito Fábio Polidoro, ressalta que a
nova Rede de Água vem
sendo construída pelo
método não destrutivo

e irá beneficiar diretamente os moradores
dos bairros Shigueo Kobayashi, Jardim Primavera, Jardim Ipê e Rainha da Paz. “Pedimos a
compreensão da população, principalmente
aos motoristas, pois em
alguns trechos teremos
que interditar ruas e
avenidas”, concluiu o
Prefeito Fábio.

CIPA realiza treinamento para servidores da
Prefeitura de Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira, através
da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes

(CIPA), realizou mais
um treinamento de segurança. O objetivo foi
garantir o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs) que

envolvem os serviços
e ações desenvolvidos
pelo Poder Executivo
Municipal.
O treinamento serviu
para orientar sobre os
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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como socorrer a vítima.
Mas, devemos também
prevenir qualquer possível incidente”, declara
a presidente da CIPA,
Tamiris Artuzi.

O treinamento, ministrado pelo técnico de
segurança José Ferreira Vieira, foi dado aos
participantes da CIPA e
teve duração de 8 horas.
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Simone Tebet participa de comemoração do bicentenário
da Independência em Jaguariúna
De Jaguariúna

Violeiros do Jaguary.
Na sequência, o preA
candidata
à feito e a senadora parPresidência da Repúbli- ticiparam da solenidade
ca pelo MDB, senadora de hasteamento das banSimone Tebet, partic- deiras do Brasil, de Jagipou das comemorações uariúna e da paz, além da
do Bicentenário da Inde- execução do Hino Naciopendência do Brasil em nal Brasileiro.
Jaguariúna, nesta quarEm seguida, Simone
ta-feira, feriado de 7 de Tebet fez uma visita ao
setembro. Ela chegou à casarão da fazenda, que
cidade às 10h e a primei- abriga a Galeria de Prera parada foi na Fazenda feitos e no passado foi
da Barra, onde foi recebi- pousada do imperador
da pelo prefeito Gustavo Dom Pedro II, que esteve
Reis e secretários munic- em Jaguariúna em 1873
ipais.
para inaugurar a ComAo lado do prefeito, a panhia Mogiana de Essenadora fez uma rápida tradas de Ferro.
visita à capela do local,
“A Fazenda da Barra
assistiu a apresentações também foi o local da inartísticas e folclóricas de fância de Olivia Guedes
grupos da Escola das Ar- Penteado, uma grande
tes, projeto da Secretaria personalidade feminina
de Turismo e Cultura de do século 20, mecenas
Jaguariúna, e também das artes e influenciada Orquestra Municipal dora da Semana de Arte

Moderna de 1922, que
lutou pelo direito ao voto
para as mulheres e conseguiu eleger a primeira mulher constituinte
da história do Brasil, a
deputada federal Carlota Pereira de Queirós”,
disse o prefeito, em seu
discurso. “A presença da
senadora Simone Tebet
muito nos orgulha pelo
papel que ela desempenha no país”, completou Gustavo Reis.
“É um grande prazer e uma alegria muito
grande estar aqui em
Jaguariúna. Essa é uma
data histórica, num local
que tem muita história.
Estar aqui, num momento tão difícil, de tanta
desunião e retrocesso, é
muito importante. Nossa
prioridade é pacificar o
Brasil. Essa bandeira do
Brasil não tem partido,

ela pertence a todos os
210 milhões de brasileiros e brasileiras”, disse
Simone Tebet.
CEMA
Na sequência, Simone Tebet e o prefeito
Gustavo Reis seguiram
para o CEMA (Centro
de Educação Municipal
Ambiental), no bairro
Guedes, onde foram recebidos pela vice-prefeita e secretária de Meio
Ambiente de Jaguariúna,
Rita Bergamasco.
A senadora recebeu
uma muda de pau-brasil
das mãos de crianças da
rede de ensino de Jaguariúna, participou de
uma caminhada ecológica até a orla do Rio Camanducaia e plantou
uma muda de ipê-amarelo, junto de um grupo
de crianças.

Abastecimento de Água conquista Grau de Excelência
da INDSAT
De Itapira

como o melhor serviço
das Cidades de Pequeno
Em fevereiro, o abaste- Porte (até 100 mil habicimento de água de Itapira tantes), acima da média
foi avaliado pela INDSAT do agrupamento que é de
(Indicadores de Satis- 702 pontos e superando
fação dos Serviços Públi- seu próprio desempenho
cos) e obteve 817 pontos anterior, de 804 pontos.
e 93,5% de aprovação,
O
patamar
da
resultado melhor que no aprovação registrou a
levantamento realizado maior somatória de ‘Ótino final de 2021.
mo’ e ‘Bom’ desde maio
Com salto na pon- de 2021, com avaliações
tuação e conquistando positivas atuais distribuínovamente o Grau de das entre 16,3% de ÓtiExcelência da institu- mo e 77,1% de Bom. Nos
ição, o setor se classificou meses anteriores, os re-

sultados também apresentaram números positivos, com 88,9% em maio,
93,2% em agosto e 87,6%
em novembro, mas o total
obtido em fevereiro ultrapassou o desempenho
favorável do serviço nos
meses anteriores.
Assim
como
na
aprovação, os resultados
mais recentes de rejeição
apresentaram números
ainda melhores que nos
meses anteriores, alcançando apenas 1,3% de
reprovação (1% de ruim

e 0,3% de péssimo). O total obtido em fevereiro é
o menor do período, que
já atingiu 2,3,% em maio,
1,8% em agosto e 1,5% em
novembro de 2021.
A maior aprovação do
serviço foi registrada em
Eleutério, Barão Ataliba
Nogueira e Ponte Nova
com 96,9%, seguida dos
bairros Jardim Ivete,
Jardim Magali, Jardim
Bonfim e arredores com
95,5%. Já a rejeição foi
mais significativa nos
bairros do Cubatão, Con-

junto Habitacional São
Judas Tadeu, Vila Maria e
proximidades com 5,6%,
seguida pelos bairros Jardim Ivete, Jardim Magali, Jardim Bonfim com
2,3%. Em alguns bairros
da cidade não se registrou nenhum índice de
rejeição.
A coleta de dados
desenvolvida pela INDSAT conta com a participação de 400 moradores
do município maiores de
16 anos, considerando
margem de erro de 4,8%

sob intervalo de confiança
de 95%.
A INDSAT é composta
por pesquisadores, jornalistas e publicitários e
mede a satisfação de 16
serviços públicos, além
da atuação dos governos
municipal, estadual e federal. A partir dos critérios
de “ótimo, bom, regular, ruim e péssimo”, obtém-se uma classificação
que qualifica o município
conforme o grau de satisfação do serviço estudado.

Evento inédito sobre linhas de créditos reunirá bancos
e empresários de Artur Nogueira
ticipar, os empresários
interessados deverão se
inscrever via internet
As inscrições para a (https://forms.office.
1ª Rodada de Crédito de com/r/FxJWiWM6et),
Artur Nogueira foram até a segunda-feira, 12 de
prorrogadas até a segun- setembro.
da-feira (12). O evento inédito acontece no próxiLINHAS DE CRÉDImo dia 13 de setembro, às TO EXCLUSIVAS
8h30, no Salão Nobre da
A realização é uma
Câmara Municipal, e pro- parceria da Prefeitura
moverá oportunidades de Artur Nogueira com
para que os empresários o Sindicato Rural, com
conheçam as linhas de a Associação Comercrédito disponíveis no cial (Acean), e com apomercado e tirem dúvidas io do Sebrae. De acordo
diretamente com as in- com o prefeito Lucas
stituições financeiras pre- Sia, o intuito é aquecer a
sentes.
economia local e oferecer
O público-alvo são oportunidades de bons
MEI, ME, EPP e produ- negócios aos empresários
tores rurais. Para par- nogueirenses.
De Artur Nogueira

“O evento reunirá as
principais
instituições
financeiras de Artur
Nogueira e região, que
terão a oportunidade
de apresentar os produtos, serviços e linhas de
crédito com taxas de juros especiais para pessoas jurídicas. Estamos
do lado dos empresários
e trabalhando pelo aquecimento constante da
economia nogueirense”,
disse.
A agente de Desenvolvimento Econômico
Tatiane Gibertoni Sia
explica que a rodada
começará com as instituições financeiras apresentando suas equipes
e as linhas de financia-

mento disponíveis. Em
seguida, elas realizarão o
atendimento individualizado com os empresários
interessados.
“Esta é uma oportunidade para os empresários
conhecerem as modalidades de crédito existentes e receberem atendimento personalizado
das instituições financeiras presentes no evento.
Temos certeza de que
será mais um evento de
grande sucesso”, frisou.
Tatiane acrescenta que
as instituições irão apresentar condições exclusivas para aquisição de
crédito, seja para investimentos, capital de giro,

consignações, entre outras modalidades.
SERVIÇO
Rodada de Crédito
Data: 13 de setembro
Horário: 8h30

Local: Salão Nobre da
Câmara Municipal
Endereço: Rua dos Expedicionários, no Centro
Inscrição:
https://
forms.office.com/r/FxJWiWM6et

Mais sete GCMs passam a integrar a Guarda
Municipal
De Santo Antônio de
Posse

Ao longo do primeiro
semestre deste ano, os
novos GCMs passaram
Nesta terça-feira, 30, por um curso de prepaa segurança pública de ração, qualificando-os
Santo Antônio de Pos- para essa dura missão
se ganhou o importante que é combater a crimreforço de mais sete inalidade e oferecer
Guardas Civis Munici- mais segurança aos
pais (GCMs), que pas- munícipes.
sam a integrar o efetivo
Essa é mais uma meda corporação, soman- dida do trabalho que
do-se aos dezenove vem sendo realizado
profissionais que já na reestruturação da
atuam no município. segurança pública do
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município. O objetivo é combater a criminalidade com mais
inteligência e assertividade, tanto na prevenção, quanto na resolutividade dos casos,
e desse modo, criar um
ambiente mais seguro
aos possenses, reestabelecendo maior aproximação da GCM com a
comunidade.
O curso foi realizado na Academia

Preparatória de Guardas
Municipais
de
Campinas “Ruyrillo de
Magalhães, por meio
da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança
Pública de Campinas, e
participação das Prefeituras de Santo Antônio
de Posse e Olimpia.
Matéria: Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP
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“Turma do Lamba” leva educação ambiental às crianças
de Mogi Mirim

Da Redação

(ARES-PCJ), está promovendo o espetáculo “A TurCom o objetivo de sen- ma do Lamba contra os
sibilizar as crianças sobre Inimigos da Natureza” nas
a importância da preser- áreas de atuação das instivação do meio ambiente, o tuições. No total, cerca de
Consórcio Intermunicipal 50 municípios receberão a
das Bacias dos Rios Pira- peça teatral, que é voltada
cicaba, Capivari e Jundiaí às escolas da rede munici(Consórcio PCJ) em par- pal de ensino.
ceria com a Agência RegEm Mogi Mirim, a
uladora do Saneamento apresentação aconteceu na

sexta-feira (2), na sede do
Projeto ICA – Incentivo à
Criança e ao Adolescente.
A peça foi assistida por crianças do instituto e alunos
da Escola Municipal de
Educação Básica “Dona
Sinhazinha”.
No espetáculo, Lamba,
um peixe lambari, junto
de seus amigos, o Pescador com sua netinha,

Lalá, o peixe Sr. Maldilson e a agente da ARESPCJ, Dora, apresentam
histórias que abordam,
de forma lúdica, as consequências de ações como
descarte incorreto de lixo,
poluição e desperdício de
água, além de reforçar a
importância dos cuidados
com o meio ambiente, saneamento básico e o papel

da regulação no setor.
O objetivo da peça é fazer com que as crianças entendam desde cedo como
pequenas ações do dia a
dia podem ser prejudiciais
ao meio ambiente, criando
assim hábitos responsáveis
e que ajudem a preservar a
natureza.
A Turma do Lamba foi
idealizada pelo Consórcio

PCJ como ferramenta da
comunicação, com o intuito de levar a educação
ambiental acerca da gestão
de recursos hídricos. Além
da peça teatral, também
foram produzidos gibis
para narrar histórias sobre a importância do uso
correto da água, reflorestamento ciliar, saneamento
básico, entre outros temas.

Polo Astronômico de Amparo-SP faz sessões para
observação dos gigantes Júpiter e Saturno
De Amparo
Público terá a chance
de ver os anéis e até sete
luas de Saturno, além
da mancha vermelha de
Júpiter nos três próximos sábados de setembro; curso de difusão
científica marcado para
o dia 17 segue com inscrições abertas
O gigante Júpiter é a
principal novidade das
sessões públicas de setembro realizadas aos
sábados no Polo Astronômico de Amparo,
no interior de São Paulo.
Outras atrações visíveis
durante este período são
o planeta Saturno, a Lua
e aglomerados estelares.
Cada sessão tem duração estimada de duas
horas e os horários são
opcionais: das 19h às
21h ou das 21h10 às
23h10. O ingresso individual custa R$ 60
(inteira), com 20% de
desconto na compra antecipada (R$ 54), e R$
30 (meia-entrada), para
estudantes com carteirinha, idosos, mediante
a apresentação do RG,
e professores. O estacionamento custa R$ 12
(preço único)
A entrada deve ser
comprada
exclusivamente pelo site www.
poloastronomicoamparo.com.br ou pelo
WhatsApp (19) 9.92959586. O pagamento
pode ser feito por PIX.
Os ingressos não são

vendidos no local.

talhes de sua atmosfera.
Os gigantes são dois
JÚPITER E SATUR- dos mais belos objeNO: ESPETÁCULO NO tos celestes visíveis no
CÉU
telescópio.
A programação aos
Além do telescópio
sábados no complexo de 650mm, a estrutura
astronômico de Amparo do Polo Astronômico de
é feita em etapas. Pri- Amparo oferece a opormeiro, o visitante par- tunidade para que o púticipa de uma simulação blico utilize durante as
no moderno Planetário, sessões os telescópios
onde recebe explicações refletores de 360mm,
sobre o que será visto 340mm
e
200mm
no observatório. Depois de abertura, além do
disso, faz o reconheci- telescópio refrator de
mento do céu a olho nu e 150mm.
por último a observação
por meio de telescópios.
CURSO DE DIFUSÃO
No caso de Júpiter, CIENTÍFICA TAMBÉM
será possível observar EM SETEMBRO
detalhes de sua atmosAs inscrições para o
fera, extremamente ati- curso de difusão cientíva e dinâmica. Até mes- fica “História e Filosomo a mancha vermelha, fia da Astronomia e da
formada por uma imen- Ciência” seguem abertas
sa tempestade, é facil- com algumas vagas dismente visível quando poníveis. As aulas teóriestá na face do plane- cas e práticas ocorrem
ta voltado para a terra. no dia 17 de setembro
Os visitantes também (sábado), das 9h às 18h,
poderão ver os quatro com intervalos para almaiores satélites jovia- moço e café.
nos, que foram descoO curso é voltado para
bertos por Galileo Gali- pessoas a partir de 15
lei em 1609.
anos de idade. Ao todo
Saturno
e
seus são oferecidas 50 vagas
fantásticos anéis tam- e o investimento é de
bém são atrações nas R$ 160 (valor único). A
sessões de setembro. Ao inscrição pode ser feita
subir no telescópio refle- por meio do site oficial
tor de 650mm de abertu- do Polo Astronômico
ra, o maior em operação de Amparo (www.pono Estado de São Paulo loastronomicoamparo.
e no Brasil e acessível com.br) ou pelo telepara a visitação pública, fone (19) 9.9295-9586
o visitante terá a chance (WhatsApp).
de observar até sete luas
As aulas serão minde Saturno e alguns de- istradas pelo professor

doutor Orlando Rodrigues Ferreira, um
dos colaboradores do
Polo Astronômico. Ele
é doutor em Ciências
e Matemática, mestre
em ensino de Ciências,
pós-graduado em Astronomia,
licenciado
em Filosofia e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos
e Pesquisas em Ciência,
Tecnologia e Sociedade
(NIEPCTS), da Universidade Cruzeiro do Sul.
O conteúdo do curso está disponível no
endereço
eletrônico
https://www.poloastronomicoamparo.com.
br/cursos. A atividade
prática será desenvolvida no Planetário do
complexo e os participantes ainda terão a
oportunidade de observar o Sol por telescópio.

intenção da lei é impedir
a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades.
O observatório está
localizado a 15 minutos
do perímetro urbano
de Amparo, com acesso
pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga
POLO ASTRONÔMI- Amparo a Bragança PauCO EM AMPARO-SP
lista, bairro do SertãozO Polo Astronômi- inho. O complexo ainda
co, construído em 60 conta com estacionamil metros quadrados, mento e serviço de lanpróximo à Serra da chonete.
Mantiqueira, em Amparo-SP, foi inaugurado
Serviço
em setembro de 2015
Polo Astronômico de
em uma área privilegia- Amparo-SP
da a cerca de 1.000 metEndereço – Rodovia
ros de altitude.
Benevenuto
Moretto
A região é livre de (SP-095), Amparo-Braqualquer tipo de polu- gança Paulista, Km 29,
ição luminosa direta. Bairro do Sertãozinho
Por meio de uma lei mu- Amparo-SP
nicipal, todo o arredor
Informações – www.
do complexo foi declara- poloastrpnomicoampado “Sítio para Obser- ro.com.br
vações Astronômicas”. A
Telefone – (19) 3326-

8264
WhatsApp – (19)
9.9295-9586
O QUE VER EM SETEMBRO
10 de setembro, sábado
Horários – 19h e
21h10
1ª sessão – Lua e Saturno
2ª sessão – Lua Júpiter e Saturno
17 de setembro, sábado
Horários – 19h e
21h10
1ª sessão – Saturno e
aglomerados estelares
2ª sessão – Júpiter,
Saturno e aglomerados
estelares
24 de setembro, sábado
Horários – 19h e
21h10
1ª sessão – Júpiter e
Saturno
2ª sessão – Júpiter,
Saturno e aglomerados
estelares

Prefeitura de Pedreira está construindo Mirante e Área
de Exposição no Complexo Turístico do Morro do
Cristo
De Pedreira

além de proporcionar
um local adequado para
Durante os últimos o lazer dos pedreirenses.
anos a Prefeitura de PeNo mês de julho de
dreira através de sua 2022, a Administração
Secretaria Municipal de Municipal realizou a enTurismo, vem investin- trega oficial das obras de
do em obras de revital- construção do Jardim
ização e novos atrativos das Oliveiras com a repara o Complexo Turísti- modelação do patamar
co do Morro do Cristo, que abriga a imagem
com o objetivo de atrair do Cristo Redentor, os
cada vez mais visitantes, quadros de Maria e os
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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Apóstolos, a revitalização
do Teleférico e a reforma
das Estações da Via Sacra. “Neste momento estamos construindo uma
nova Área de Exposição
e um belíssimo Mirante para a contemplação
das belezas naturais da
nossa Cidade”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro, ressaltando ainda
que Pedreira deve cada

vez mais investir em atrações turísticas para atrair visitantes que aqui
irão passar horas e até
dias passeando e gerando recursos para o Município.
O Mirante e a Área
de Exposição estão sendo construídos no local
onde estava instalado o
antigo Restaurante do
Morro do Cristo.
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Com baixa adesão, Ministério da Saúde prorroga
campanha contra a Poliomielite e de Multivacinação

De Mogi Guaçu
Devido à baixa cobertura vacinal contra a
poliomielite no Brasil, o
Ministério da Saúde vai
prorrogar a campanha
de vacinação contra a
doença até o dia 30 de
setembro. O prazo final da campanha, que
começou em 8 de agosto, era até o próximo dia
9. O Ministério também
prorrogou a campanha
de multivacinação com
o objetivo de atualizar a
caderneta de vacinação
das crianças e adolescentes com até 15 anos

gundo dados da Vigilância Epidemiológica
(VE), há 9.019 crianças
com até 5 anos de idade
e, até o momento,
foram aplicadas 3.623
vacinas contra a poliomielite. Ou seja, somente cerca de 40,17%
do público-alvo de 1 a
4 anos tomou a vacina.
“Nossa meta é imunizar
95% dentro desta faixa
etária, entretanto, mais
de idade.
da metade delas, 5.396
A campanha contra crianças ainda não coma pólio busca alcançar pareceram para receber
crianças com 4 anos, 11 a vacina”, destacou a
meses e 29 dias que ain- enfermeira e coordeda não foram vacinadas nadora de imunização
com as primeiras dos- da VE, Aline Roberta
es do imunizante que Leme.
é aplicado aos 2, 4 e 6
Já dentro da cammeses de vida e, agora, panha de multivaciincentiva a aplicação nação, a Vigilância Epda dose de reforço. Até idemiológica registrou,
o momento, segundo durante quase um mês
dados do Ministério da de ação, 2.943 vacinas
Saúde, 34% do públi- para atualização da cadco-alvo de 1 a 4 anos erneta de vacinação. No
tomou a vacina que pre- município há 21.610
vine contra a paralisia indivíduos entre 5 e 15
infantil.
anos e somente 13,61%
Em Mogi Guaçu, se- do público-alvo foi alca-

nçado.
UBS Ypê II
As duas campanhas
USF Ypê Pinheiro
Vacinas disponibiliestão sendo realizadas
USF Alto dos Ypês
zadas para crianças
pelo Sistema Único de
USF Guaçuano
BCG; Hepatite B; PoSaúde (SUS) e ofereciUBS Zona Norte
liomielite 1,2,3 (VIP das também em todas
USF Zaniboni II
inativada); Poliomielite
as Unidades Básicas
UBS Zaniboni I
1 e 3 (VOP - atenuada);
de Saúde (UBBs) do
USF Fantinato
Rotavírus humano G1P1
município de segunUSF Santa Terezinha (VRH); DTP+Hib+HB
da à sexta-feira, das 8h
USF Chaparral
(Penta); Pneumocócica
às 10h45 e das 13h às
USF Suécia
10 valentes; Meningo15h. Vale lembrar que a
USF Chácaras Al- cócica C (conjugada);
unidades da Zona Sul, vorada
Febre Amarela (AtenSanta Cecília e do Disuada); Sarampo, Caxtrito de Martinho Prado
Três Unidades am- umba, Rubéola (SCR);
Júnior realizam a imu- pliam horário de vaci- Sarampo,
Caxumba,
nização em horário es- nação
Rubéola e Varicela
tendido, das 8h às 17h.
As unidades básicas (SCRV); Hepatite A
de Saúde da Zona Sul, (HA); Difteria, Tétano,
Campanha Nacional Santa Cecília e do Dis- Pertussis (DTP); Difde Vacinação contra a trito de Martinho Prado teria, Tétano (dT); PaPoliomielite e de Multi- Júnior realizam a imu- pilomavírus
humano
vacinação 2022
nização em horário es- (HPV); Varicela.
Período: até 30 de se- tendido, das 8h às 17h.
Vacinas disponibilitembro
O objetivo da ampli- zadas para adolescentes
Horário: Segunda a ação nestas localidades
Hepatite B (HB resexta-feira das 8h às é oferecer à população combinante); Difteria,
10h45 e das 13h às 15h
um período maior de Tétano (dT); Febre
UBS Centro de Saúde assistência em difer- amarela
(Atenuada);
USF Hermínio Bueno entes regiões da cidade, Sarampo,
Caxumba
USF Eucaliptos
permitindo que as pes- e Rubéola (SCR); PaUBS Guaçu Mirim
soas possam buscar a pilomavírus
humano
USF Rosa Cruz
imunização até o final (HPV); Meningocócica
UBS Centro Oeste
da tarde.
ACWY (conjugada).

Medalha ‘Professor Bebeto Amparo’ será entregue a
Diogo (BMX) e a José Augusto (judô)
De Amparo

dor de judô e foi apresentado por Luiz Carlos
Os vereadores de de Oliveira (Carlitinho
Amparo aprovaram na - PSDB), no Projeto de
noite de 5 de setembro, Decreto Legislativo nº
dois Projetos de De- 25/2022.
creto Legislativo que
Diogo Canina iniciou
concedem a Medalha sua prática esportiva
do Mérito Desportivo na Praça Pádua Sales.
Professor Bebeto Ampa- Depois, com uma pista
ro aos profissionais e ao lado da Rodoviária,
campeões Diogo Ribeiro aprimorou suas técniCanina e José Augusto cas e aos 19 anos, já
Antunes Barbosa.
estava entre os melDiogo é atleta da cat- hores do país. Aos 20,
egoria BMX Freestyle e fez sua primeira viagem
teve seu nome indicado para o exterior e por lá
pelo vereador Carlos Ca- ficou durante 12 anos,
zotti (MDB), por meio quando foi patrocinado Projeto de Decreto do por grandes marcas
Legislativo nº 29/2022. como Vans e DiamondJá José Augusto é luta- back Bikes e conquis-

tou vitórias importantes
para o país. Entre os destaques, duas medalhas
de prata nos X-Games
de Los Angeles, em 2008
e 2009. E, até hoje, Diogo é o único brasileiro
a ter conquistado uma
medalha nos X-Games
na modalidade BMX
Freestyle.
De volta ao Brasil, em
2017, foi convidado a ser
diretor da modalidade
na Confederação e foi o
técnico da seleção brasileira de BMX Freestyle
Park. Para Amparo, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, nos anos
de 2018 e 2019 e realizou diversos eventos

de sucesso na pista do
Parque Linear de Amparo, que foi projetada por
ele mesmo. Atualmente
Diogo está finalizando
em nossa cidade a construção da nova pista de
esportes radicais.
José Augusto também
coleciona títulos como
campeão, entre os quais
tricampeão
regional,
bi estadual e participação na seleção paulista (quando na categoria
juvenil) e tricampeão
regional, campeão interestadual (como adulto). Atualmente, como
veterano, já conquistou
campeonatos
paulista, brasileiro e Open de

Veteranos.
Participaram da sessão os vereadores André de Oliveira (PP),
Antonio Cesar Mineiro
(MDB), Carlos Cazotti
(MDB), Edilson Santos
(DEM), Edilson José

(Dil - PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin
Conrado (MDB), Osmar
Dorigan (MDB), Luiz
Carlos de Oliveira (Carlitinho - PSDB), Rosa
Montini (PSDB) e Silvia
Forato (PT).

Cerca de 3 mil pessoas prestigiaram o desfile cívicomilitar do Bicentenário da Independência do Brasil
De Mogi Guaçu
Nesta sexta-feira, 9
de setembro, é a data
final para as equipes e
atletas se inscreverem
para participar da 46ª
Maratona
Esportiva
Guaçuana (MEG). Os interessados devem comparecer na sede da Secretaria de Municipal de
Esporte e Lazer (SEL),
localizada na Rua Cris-

tóvão Colombo, 800, na
Vila Paraíso. Para mais
informações, entrar em
contato pelo telefone
(19) 3811.8790 ou pelo
e-mail:
sel-contato@
mogiguacu.sp.gov.br.
A cerimônia de abertura da 46ª MEG está
marcada para o dia 22
setembro, uma quinta-feira, às 19h30, no
centro esportivo Carlos
Nelson Bueno, o Fur-

no, no Parque Cidade
Nova. Na ocasião, também será inaugurado
o novo piso da quadra
poliesportiva do ginásio municipal. A competição volta a ser realizada após dois anos
suspensa por conta da
pandemia da Covid-19.
Ao todo, serão 28 modalidades em disputa:
atletismo, basquetebol,
basquete 3x3, badmin-

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

ton, biribol, bocha, ciclismo, dominó, futsal,
handebol, mini handebol, damas, mountain
bike, powerliffting, malha terra, malha oficial,
natação,
pedestrianismo, tênis de campo,
tênis de mesa, truco,
voleibol indoor, vôlei
de paia, voleibol adaptado, xadrez, futevôlei
e beach tênis, além do
concurso da Rainha.
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E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.09 08:49:06 -03'00'

Em 2022, o evento
apresenta três novidades. A primeira é a
inserção no programa
esportivo a modalidade de beach tênis e
o retorno do torneio de
futvôlei. A outra refere-se ao concurso de
Rainha da MEG, que
nesta edição, não será
obrigatório para todas
as equipes.
E por último, a intro-

dução da categoria escolar destinada para as
escolas de ensino fundamental e médio de Mogi
Guaçu nas modalidades
de atletismo, basquetebol, futsal, handebol e
voleibol. Esta categoria
será dividida em duas,
sendo: sub-18, para os
alunos do ensino médio, e sub-15, para os
estudantes do ensino
fundamental.
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Talentos de projeto social de balé de Cosmópolis
e Campinas se unem para apresentação gratuita na
cidade
nadores estão a Mahle,
Bosch, Stoller, Matera
e Bispharma. O projeto conta com apoio da
Prefeitura Municipal de
Cosmópolis.

Da Redação
Alunos do Projeto
Dança e Cidadania em
Cosmópolis terão a oportunidade de dividir o palco com a Cia de Dança de
Campinas em uma participação especial no espetáculo A-COR-DAR, que
terá apresentação única
no dia 10 de setembro,
às 19h, no Auditório XV
de Novembro, em Cosmópolis. O espetáculo,
gratuito e aberto à população, passeia por obras
consagradas de Adolphe
C. Adam, Tchaikovsky,
Michael Nyman, Minkus,
Pink Floyd, Tchaikovsky,
que prometem emocionar o público.
De acordo com Lucia
Teixeira, idealizadora do
Projeto Dança e Cidadania, que por meio da
Lei Rouanet, há 22, anos

leva crianças da periferia
de Campinas, Mogi Guaçu, Cosmópolis e Itajubá
para brilhar nos palcos
do Brasil e do mundo
com o balé clássico e
moderno a apresentação
será uma oportunidade
para bailarinos estarem
no palco, alguns pela primeira vez. “Os alunos e
suas famílias têm aguardado esse momento e estão se preparando para
apresentar três coreografias”, destaca Lucia.
O roteiro do espetáculo A-COR-DAR é de
Rubén Terranova. Na
coreografia estão Carlos
Santos, Daniela Steck,
Luiz Henrique, Nathalia
Corrêa e Rubén Terranova. O espetáculo tem a
produção do Ballet Harmonia com a Direção Geral de Lucia Teixeira.
Dentre os patroci-

Projeto Dança e Cidadania construindo um
novo futuro
Para se ter ideia da
força do Projeto Dança
e Cidadania, que nasceu
em Campinas e acabou
sendo exportada para as
outras cidades, alguns
ex-alunos hoje são solistas em companhias
da Europa e Estados
Unidos. Mais de 5 mil
crianças e adolescentes
já passaram pelo projeto,
tendo professores com
formação de alto nível.
O projeto hoje atende
300 crianças e jovens de
cerca de 40 bairros periféricos das cidades de
Campinas, Mogi Guaçu,
Cosmópolis e Itajubá
com aulas nas localidades onde moram as
crianças e jovens, em
salas adaptadas de escolas públicas municipais ou estaduais, ou de
ONGs. Em Cosmópolis,
o projeto é realizado na
EMEF Cecilia Meireles e
participam 50 alunos. Os
integrantes recebem gratuitamente todo o material necessário para as
aulas, ensaios e apresen-

tações. São duas aulas de
uma hora e meia cada,
por semana.
Além das aulas de ballet, todos recebem noções de higiene pessoal,
boas maneiras, organização, disciplina, comportamento em grupo e
responsabilidade. Também é desenvolvido o
gosto e amor pela arte,
a musicalidade, o ritmo,
a coordenação motora,
a criatividade, sempre
procurando elevar a autoestima de todos. Outro
objetivo importante do
projeto é o incentivo à
participação masculina,
que ainda sofre preconceito no Brasil.
Lucia faz questão de
destacar que não importa a condição de vida
das crianças e dos jovens
que entram para o Projeto Dança e Cidadania.
Durante esses anos e
conhecendo a realidade das crianças e jovens
ela sabe que nem todos
têm condições de estar
em uma boa escola, uma
boa moradia ou mesmo
condições mínimas da
família para viver com
dignidade. “Mas o balé
que oferecemos a eles é o
melhor e tem ajudado a
construir não só bailarinos, como pessoas íntegras e cheias de sonho e
esperança”, assegura.

Trajetória do Projeto
Dança e Cidadania
Teve início em 2001
com a denominação
Educação com Dança
envolvendo 50 crianças vindas de famílias
de baixa renda. As aulas de ballet eram dadas
em locais próximos as
moradias das crianças
e, no início, em condições muito precárias. O
projeto aprovado pelo
Ministério da Cultura
para apoio por meio da
Lei Rouanet conquistou
o Grupo Mahle como seu
primeiro patrocinador.
Depois disso, as empresas Bosch e Stoller também se tornaram apoiadoras da iniciativa.
Os alunos que se destacam pela dedicação,
aplicação e talento são
convidados a participar
das aulas na academia
do Ballet Harmonia,
onde as condições de
infraestrutura são mais
adequadas para um desenvolvimento pleno. Na
academia, dependendo
do grau de adiantamento, os alunos têm um
número maior de aulas
na semana. Elas se deslocam dos bairros para a
academia em ônibus ou
van fretados. Com esse
aperfeiçoamento e após
muita dedicação, passam

a integrar a Cia de Dança
de Campinas.
Desde seu início muitos espetáculos já foram
montados, a saber: O Pica-Pau Amarelo, A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Quebra Nozes,
Pedro e o Lobo, Carnaval
dos Animais, La Fille Mal
Gardée, A Flauta Mágica,
Giselle, A Fantástica Fábrica de Natal, Um Natal
Mágico, Coppélia, Carmina Burana e outros.
Muitos desses espetáculos foram apresentados
conjuntamente com a
Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas ou
Orquestra Sinfônica da
Unicamp, abrindo uma
oportunidade ímpar para
as crianças e jovens, bem
como para seus familiares e amigos apreciarem
espetáculos de alto nível
técnico e beleza.
Serviço: Espetáculo
A-COR-DAR
Participação da Cia
de Dança de Campinas e
alunas do projeto Dança
e Cidadania de Cosmópolis
Onde: Auditório XV
de Novembro
Rua Sete de Abril, 649
– Vila Damiano – Cosmópolis
Quando:10 de setembro
Horário: 19h

Expo Artur terá Ingresso Solidário em prol do Fundo
Social de Solidariedade
De Artur Nogueira

clusivamente no Fundo Social, localizado na
A Expo Artur 2022 Rua Nossa Senhora das
terá Ingresso Solidário Dores, Nº 325, no Cenem prol do Fundo Social tro (em frente à Casa da
de Solidariedade. Para Agricultura). O horário
assistir ao show do can- de funcionamento é das
tor Dilsinho, que abre a 09h às 16h.
Festa de Peão no dia 20
“A troca antecipada de
de outubro, a população convites garante o ingrespoderá trocar uma caix- so para o show, porque
inha de leite (1 litro) por a arena tem capacidade
um ingresso.
limitada. É uma oporA troca deve ser feita tunidade de juntar lazer,
a partir desta quinta-fei- cultura e solidariedade”,
ra, 08 de setembro, ex- frisou a primeira-dama e

presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato.
Todos os produtos arrecadados serão direcionados ao Fundo Social de
Solidariedade de Artur
Nogueira e, posteriormente, às famílias vulneráveis assistidas pelo
departamento.
EXPO ARTUR
A tradicional Festa do
Peão de Artur Nogueira
acontecerá entre os dias
20 e 23 de outubro, em

estrutura montada no
Balneário Municipal.
Confira abaixo as
atrações musicais já
confirmadas da Expo
Artur 2022:
20/10, quinta-feira –
Dilsinho (ingresso é 1 litro de leite)
21/10, sexta-feira –
Jorge & Mateus
22/10,
sábado
–
Barões da Pisadinha
?23/10, domingo Luan Santana

Show de aniversário com Fernando e Sorocaba em
Jaguariúna será transmitido no metaverso
De Jaguariúna
O show de aniversário
de Jaguariúna deste ano
será inovador. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e
Cultura, transmitirá a
apresentação da dupla sertaneja Fernando e
Sorocaba no Metaverso. Dessa forma, além
de conferir as melhores
músicas da dupla presencialmente e gratuitamente no parque Santa
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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Maria, o público também poderá assistir online.
Essa será a primeira
vez que um show será
transmitido no ambiente virtual no Estado
de São Paulo e em todo
o Brasil. Dessa forma,
no próximo sábado, dia
10, às 19h30, qualquer
pessoa do mundo inteiro poderá entrar no
metaverso conferir cada
detalhe da apresentação
e curtir todas as músiAssinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.09 08:49:32 -03'00'

cas.
Para isso basta acessar o link: https://tinyurl.com/yck65pbj
A secretária de Turismo e Cultura, Maria das
Graças Albaran, explica
que a apresentação musical de realidade virtual
imersiva será de 360º,
em primeira pessoa e
poderá ser acessada
por meio do link: “Jaguariúna mais uma vez
sai na frente e mostra
porque é considerada a

cidade mais inteligente
e conectada do Brasil.
Será o maior aniversário
de uma cidade da região.
No metaverso o mundo
inteiro poderá comemorar os 68 anos da nossa
cidade”, comemorou a
secretária.
A transmissão será
feita pela Secretaria de
Turismo e Cultura de
Jaguariúna em parceria
com o Polo de Inovação
do Interior Paulista e a
plataforma Nowhere.
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46ª MEG: prazo final de inscrições é nesta sextafeira, 9 de setembro

De Mogi Guaçu
Nesta sexta-feira, 9 de

ticipar da 46ª Maratona Esportiva Guaçuana
(MEG). Os interessados
devem comparecer na
sede da Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer
(SEL), localizada na Rua
Cristóvão Colombo, 800,
na Vila Paraíso. Para mais
informações, entrar em
contato pelo telefone (19)
3811.8790 ou pelo e-mail:
sel-contato@mogiguacu.
sp.gov.br.
A cerimônia de abertusetembro, é a data final ra da 46ª MEG está marpara as equipes e atletas cada para o dia 22 setemse inscreverem para par- bro, uma quinta-feira, às

19h30, no centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque
Cidade Nova. Na ocasião,
também será inaugurado o novo piso da quadra
poliesportiva do ginásio
municipal. A competição
volta a ser realizada após
dois anos suspensa por
conta da pandemia da
Covid-19.
Ao todo, serão 28 modalidades em disputa:
atletismo, basquetebol,
basquete 3x3, badminton, biribol, bocha, ciclismo, dominó, futsal,

handebol, mini handebol, damas, mountain
bike, powerliffting, malha terra, malha oficial,
natação, pedestrianismo,
tênis de campo, tênis de
mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de paia, voleibol adaptado, xadrez, futevôlei e beach tênis, além
do concurso da Rainha.
Em 2022, o evento
apresenta três novidades.
A primeira é a inserção no
programa esportivo a modalidade de beach tênis e
o retorno do torneio de
futvôlei. A outra refere-se

ao concurso de Rainha da
MEG, que nesta edição,
não será obrigatório para
todas as equipes.
E por último, a introdução da categoria escolar
destinada para as escolas
de ensino fundamental e
médio de Mogi Guaçu nas
modalidades de atletismo, basquetebol, futsal,
handebol e voleibol. Esta
categoria será dividida
em duas, sendo: sub-18,
para os alunos do ensino
médio, e sub-15, para os
estudantes do ensino fundamental.

Passeio Ciclístico Lebrão comemora aniversário de
Jaguariúna
De Jaguariúna
O tradicional Passeio
Ciclístico “Lebrão” de
Jaguariúna será realizado em comemoração ao
aniversário da cidade no
próximo dia 10. Organizado pela Prefeitura,

por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer, o evento acontecerá a partir das 8h com
largada do Centro Cultural.
No local os professores de educação física farão alongamento e

aquecimento junto com
os participantes. Além
disso, também haverá
ponto de apoio e distribuição de água. De lá
todos percorrerão 6 km
até o retorno no mesmo
ponto de partida.
O secretário de Ju-

ventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco, explica que participar não
é preciso se inscrever
antecipadamente. Basta chegar no local com
sua bicicleta. “Os participantes devem revisar
suas bicicletas antes do

início do passeio para
que não tenham nenhum
problema. Além disso,
nós orientamos para que
usem equipamentos de
proteção como capacete
e joelheiras”, afirmou o
secretário.
No fim do percurso,

serão sorteados brindes
e quatro bicicletas. Para
concorrer a um deles,
serão distribuídas pela
secretaria pulseiras numeradas antes do início
do passeio.

Campeonato de Futebol Amador de Pedreira tem jogos nos
campos do Jardim Andrade, Triunfo e Estádio Municipal
De Pedreira
A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira está promovendo o Campeonato
Municipal de Futebol
Amador 2022, contando
com a participação de 11
(onze) equipes na Primeira Divisão e 14 (quatorze)
na Segunda Divisão.
Na segunda rodada
foram disputados 7 (sete)
jogos com os seguintes
resultados pela Taça de
Prata: Atlético Kobayashi
2x1 Guerreiros da Fé;
Banquinho 0x2 Daólio;
Pedrock City 0x4 Fute-

bol e Churrasco; Turma
do Morro 3x1 Arsenal;
Sociedade Esportiva Triunfo 1x1 Hardes; Esporte
Clube Jardim Andrade
Veteranos 2x0 Soiças.
Pela Taça de Ouro os
resultados foram os seguintes: Kobayashi Futebol Clube 6x0 União
Estadual; Esporte Clube
Jardim Andrade 1x0 Parentes Futebol Clube; Esporte Clube Santa Sofia
7x0 Kobayashi Junior/
LB2; Esporte Clube Maranhense 0x2 Esporte
Clube Santa Sofia/Unidos; Indústria Pedreira
1x1 CNBS.

A Terceira Rodada do
Campeonato de Futebol
Amador de Pedreira terá
início no sábado, 10 de
setembro, na Praça de
Esportes “Luiz Geraldo”
no bairro Jardim Triunfo,
às 15 horas – Sociedade
Esportiva Triunfo x Turma do Morro. Na Praça
de Esportes “Vereador
João Castelo” no Jardim
Andrade, às 13h30 – Pedrock City x Banquinho;
15 horas – Triunfo Futebol Clube x Guerreiros da
Fé. Nas dependências do
Estádio Municipal, ainda
no sábado, às 13h30 – Esporte Clube Santa Sofia/

Unidos x CNBS; 15 horas
– Esporte Clube Jardim
Andrade x Kobayashi Futebol Clube.
Na manhã do domingo, 11 de setembro, no
Campo do Jardim Triunfo, às 8h30 – Kobayashi
Veteranos x Soiças; 10
horas – Hardes x Esporte
Clube Arsenal. No Campo do Jardim Andrade, às
8h30 – Futebol e Churrasco x Daólio; 10 horas
– Esporte Clube Maranhense x Esporte Clube
Santa Sofia; Ainda no domingo, nas dependências
do Estádio Municipal, às nior/LB2 x Indústria Pe- Junior x Parentes Futebol
8h30 – Kobayashi Ju- dreira; 10 horas – Triunfo Clube.

Campo society é inaugurado no
bairro Bela Vista II
Agora as crianças e
moradores do Bairro Bela
Vista II terão um espaço
para realizar sua prática
esportiva. Em parceria
com a Câmara Municipal,
a Prefeitura Municipal

inaugurou na manhã do
último sábado, 27, uma
quadra de futebol Society,
por meio da devolução de
recursos
economizados
pelo poder legislativo.
Além da quadra, em

breve o bairro irá ser contemplado com uma academia adaptada, sendo
mais uma opção para os
moradores se exercitarem.
Espaços como esse são de
extrema importância por

ampliar a prática esportiva, além de possibilitar aos
jovens um local para lazer.
Matéria e Fotos: Anderson Oliveira
MTB: 0092086/SP

Pedala Tour reúne mais de 2 mil ciclistas em
Amparo
De Amparo

inscritos começaram a
retirar os kits com camMais de 2 mil apaixo- iseta, boné, squeeze e
nados por bikes invadi- sacochila a partir das 6h.
ram as ruas e avenidas Frutas, água e isotônicos
de Amparo (SP) no últi- estiveram à disposição
mo domingo (4), durante dos participantes dua realização da segunda rante todo o evento. O
edição do Pedala Tour passeio teve início às 9h
no município. O evento - e durou uma hora. O traque conta com patrocínio jeto percorrido foi de 10
da Ypê - atraiu crianças, quilômetros pela área urjovens, adultos e idosos bana do município.
de diversas cidades da
No espaço destinado à
região.
Saúde, instalado na areNa arena de con- na, cerca de 170 pessoas
centração, instalada na foram atendidas. “Foram
Praça Pádua Salles, os realizadas mais de 120

massagens de curta duração (quick massage)
e aproximadamente 50
atendimentos na avaliação física, que contou
com aferição de pressão,
glicose e bioimpedância”, afirma o organizador do evento, Bruno
Wellington.
Bruno explica ainda
que as massagens oferecidas gratuitamente aos
participantes têm como
meta melhorar o rendimento nos exercícios,
além de aliviar e prevenir dores musculares,
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e
estimular a circulação
sanguínea. “Essa é mais
uma forma que encontramos de promover
saúde e bem-estar durante o evento”, ressalta.
Na Oficina de Bike,
que ofereceu serviços
de manutenção para as
bicicletas dos participantes, foram realizados
cerca de 90 atendimentos para calibragens de
pneu, ajustes de freios,
ajustes de marchas e altura de selim, montagem
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.09 08:49:42 -03'00'

de bicicletas novas, além
de consertos de câmaras
furadas e outros serviços.
No trajeto, as milhares de bikes - lideradas
por um mini trio elétrico - agitaram a manhã
de domingo e mudaram
a rotina dos trechos por
onde passaram. Quem
não participou do evento, parou para ver a passagem dos ciclistas em
vários pontos da cidade.
O Pedala Tour é uma
realização do Ministério
da Cidadania, por meio
da Secretaria Especial de

Esportes, e do Paulínia
Racing Bicicross. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Amparo e patrocínio master da
Ypê, com apoio da Gelco.
Desde o início do ano,
o Pedala Tour 2022 já
passou pelas cidades de
Joinville (SC), Salto (SP),
Sorocaba(SP) e Rio Claro
(SP), mobilizando um total de aproximadamente
6 mil pessoas. Até o final
de 2022, o evento vai percorrer outros municípios
brasileiros como Manaus
(AM) e Belém (PA).
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Você já conhece os proetos Pilhas da Esperança e o
Tampinha Amiga
Plantar água soa estranho, de fato, mas é mais
simples que se imagina:
basicamente se trata de
ações que de alguma forma protegem a natureza,
assegurando que com o
passar do tempo seja reestabelecido o equilíbrio
natural da Terra. Plantar
água é consumir de maneira consciente. É promover
o descarte correto de materiais tóxicos. É plantar

árvore. É reciclar. É fechar
corretamente a torneira
após o uso. É utilizar energia elétrica de forma consciente. Podemos plantar
água o tempo todo e entre
todas as formas possíveis,
nesse sentido, a Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Educação
vem desenvolvendo projetos que mobilizam alunos, professores, famílias
e comunidade escolar, são

eles o Pilhas de Esperança
e o Tampinha Amiga.
Enquanto o Projeto Pilhas de Esperança promove o processo de logística
reversa de pilhas e baterias com pontos de coletas
dentro das unidades escolares, o Tampinha Amiga
tem como objetivo a economia circular por meio
da separação de tampas
plásticas que serão destinadas à reciclagem. Mas

não é só isso! As tampinhas arrecadadas serão
doadas à Secretaria de
Desenvolvimento Social,
que as transformarão em
recursos em prol ao tratamento e alimentação de
animais de rua. Os alunos
que realizarem o descarte
de tampinhas e pilhas nas
escolas, além de contribuir com o meio ambiente, participarão de sorteios
no fim do ano, como uma

forma de incentivo à participação.
As escolas, através da
articulação entre a formação dos gestores para
atuarem como multiplicadores dentro das unidades
escolares, têm autonomia
para realizarem outras
formas de plantar água.
Cada professor tem a liberdade de transformar
seus saberes ambientais
em situações pedagógicas

que se adaptam melhor à
sua realidade, respeitando o perfil de cada sala de
aula e elegendo as ações
que promoverão maior
engajamento e aceitação
dos alunos.
Cada atitude tomada
no presente em relação à
natureza é necessária para
as mudanças comportamentais capazes de garantir um futuro mais seguro
e promissor.

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2022

Processo Seletivo nº 001/2022

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118
B – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa
jurídica de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ
19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº 001/2022, CONVOCA os selecionados
abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no
período de 09 de setembro de 2022 à 15 de setembro de 2022, no horário das 09:30hs às
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão
(CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de
Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato
deverá no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na
Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria
Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que
sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação
obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se
aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do
Processo Seletivo nº 001/2022. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118
B – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa
jurídica de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ
19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº 001/2022, CONVOCA os selecionados
abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no
período de 09 de setembro de 2022 à 15 de setembro de 2022, no horário das 09:30hs às
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão
(CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de
Eleitor/01 fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato
deverá no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na
Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela Diretoria
Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que
sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação
obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se
aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do
Processo Seletivo nº 001/2022. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
01º
02º

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Amparo
Candidato

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36h – Artur Nogueira
Classificação
Candidato

Lucia Gisele De Almeida
Luiz Gustavo Tinti

01º

Zenilda Fricensaft
Holambra, 09 de setembro de 2022

Holambra, 09 de setembro de 2022

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

PREGÃO PRESENCIAL n°: 005/2022
CONTRATO n°: 043/2022
PROCESSO n°: 102/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN.
CONTRATADO: CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.
OBJETO: Contratação decorrente de Pregão Presencial n° 005/2022 de empresa especializada para coleta e análise físico-química e microbiológicas em amostras de água e esgoto, para a ETE SÍTIO NOVO,
ETAs (Captações Superficiais, Captações Subterrâneas e a Água de Abastecimento Público na Rede de
Distribuição) e ETE III BARRAS, conforme condições descrições e especificações constantes do Anexo
I – Termo de Referência.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR CONTRATAÇÃO: O valor mensal da prestação do serviço contratado é de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que resulta em um valor global global de contrato para os 12 (doze) meses de vigência que corresponde ao montante R$60.000,00 (sessenta mil reais), que serão pagos durante o prazo de vigência
deste contrato, na forma como determina o Termo de Referência.
Data Assinatura: 07 de julho de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL n°: 007/2022
CONTRATO n°: 044/2022
PROCESSO n°: 148/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN.
CONTRATADO: NET AKI INTERNET LTDA.
OBJETO: Contratação em decorrência do Pregão Presencial n° 007/2022 de empresa especializada para
a prestação de serviços de disponibilização de link de internet dedicado via fibra ótica com IP fixo, sendo
60 (sessenta) Mb para o escritório do SAEAN, 30 (trinta) Mb para a Estação de Tratamento de Água – ETA
2, 30 (trinta) Mb para a Estação de Tratamento de Água – ETA 3, 30 (trinta) Mb para a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE III Barras, 30 (trinta) Mb para a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Stocco,
60 (sessenta) Mb para o Posto de Atendimento, 30 (trinta) Mb para o almoxarifado, 30 (trinta) Mb para o
Cotrins e 30 (trinta) Mb para o Poquinha, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I – Termo
de Referência.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR CONTRATAÇÃO: O valor mensal da prestação do serviço contratado é de R$ 1.270,00 (mil
duzentos e setenta reais) que resulta em um valor global global de contrato para os 12 (doze) meses de
vigência que corresponde ao montante R$15.240,00 (quinze mil e duzentos e quarenta reais), que serão
pagos durante o prazo de vigência deste contrato, na forma como determina o Termo de Referência.
Data Assinatura: 30 de agosto de 2022.

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços 001/2022
Licitação Pregão Presencial N° 006/2022
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: NHEEL QUÍMICA LTDA
Objeto: Ata de Registro de Preços para aquisição de até 540.000 kg de Cloreto de Polialumínio (PAC),
para utilização no tratamento de água do Município de Artur Nogueira, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.
Valor glogal da presente Ata R$ 928.800,00 (novecentos e vinte e oito mil e oitocentos reais), sendo o
valor unitário por quilograma de R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos).
Data Assinatura: 05 de setembro de 2022
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores proprietários e associados da ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO ‘RECANTO VALE DO
SOL ‘ - APRVS, situada em Artur Nogueira – SP, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 23 de outubro de 2022 na Praça Otavio Mariano , com início marcado
para as 09h00 em primeira convocação e as 9h30 em segunda convocação, para discutir e deliberar
sobre o seguinte:
1 – Aprovação da ata da assembleia anterior
2 – Prestação de contas
3 – Orçamento para 2023
4 – Reforma/construção da portaria.
5 – Projetos de melhoria:
5.1 - Iluminação
5.2 - Área de lazer
6 – Informes
Atenciosamente,
João Fernandes
Presidente APRVS
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Extrato de Contratos Aditados
CHAMADA PÚBLICA: 001/2021
CONTRATOS DE ADESÃO: 023/2021; 024/2021; 025/2021; 026/2021; 027/2021; 028/2021.
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
CONTRATADOS: BANCO DO BRASIL S.A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL; BANCO BRADESCO S.A; BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A; ITAU UNIBANCO
S.A.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
OBJETO: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 meses, tendo como vigência de 18
de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2023. Por acordo entre as partes, fixou-se que a prorrogação
dar-se-á sem o reajuste de valores, mantendo-se os mesmos valores do contrato inicial.
Data Assinatura: 18 de agosto de 2022.

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ACORDO COLETIVO Pelo presente Edital o Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Jaguariúna e Região (SINPRO INTERIOR) comunica a todos os Professores e Auxiliares das Escolas: COLÉGIO TIBIRIÇÁ LTDA ,
nome fantasia de Colégio Objetivo localizado em Santo Antônio de Posse – SP, inscrito sob o CNPJ
42.241.157/0001-59 e a da ESCOLA INFANTIL BALOW – CNPJ 34.562.087/0001-02 localizada na
cidade de Paulínia-SP, a partir da publicação deste Edital, o Acordo Coletivo assinado entre o Sinpro
Interior e essas escolas está formalmente cancelado, por descumprimento de cláusulas contratuais
ajustadas no Acordo e pela falta de realização de Assembleia para confirmação da anuência dos Professores e Auxiliares aos termos e cláusulas do Acordo Coletivo após a fase mais grave da Pandemia
do Covid-19. A partir da publicação deste Edital o Colégio Tibiriçá (Colégio Objetivo de Santo Antônio
de Posse)e a Escola Infantil Balow, deverão aplicar a todos os seus Professores e Auxiliares, todas
as cláusulas da Convenção Coletiva Estadual assinada entre o Sinpro Interior e o Sindicato Patronal
(SIEEESP), incluindo piso salarial, pagamento de PLR, índices de reajuste anuais de salário na data
base e benefícios sociais. Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias corridos para contestação desse cancelamento dos Acordos Coletivos a partir da data de publicação desse Edital. Jaguariúna, 09
de setembro de 2022 – Paulo Sérgio Silva Franco – Presidente do Sinpro Interior.
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.09 08:49:58 -03'00'
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Esporte de Engenheiro Coelho realiza
1º Campeonato de Basquete 3×3
De Engenheiro Coelho
A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria
Municipal de Esporte e
Lazer, realiza o 1º Campeonato de Basquete 3×3
na cidade. O campeonato
acontece no domingo, 11
de setembro, a partir das
8h, na quadra instalada
no lago municipal Pedro

Ferreira de Camargo.
O superintendente de
esporte, Diogo Mansur,
explica o formato do campeonato. “Nós teremos
um total de 12 equipes,
que se enfrentam em partidas de até 10 minutos
ou até uma delas marcar
21 pontos”.
A quadra de basquete 3×3 foi inaugurada
no fim do mês de julho e

atrai diversos atletas da
cidade e da região para a
prática do esporte.
O basquete 3×3 é uma
modalidade
esportiva
que também surgiu nos
estados unidos. Devido
a facilidade para jogar,
utilizando a dimensão de
meia quadra do basquete
tradicional, a modalidade
cresceu muito nos últimos anos. Nas olimpía-

das de Tóquio, a modalidade estreou nos jogos
olímpicos.
O sorteio, que vai definir os confrontos, está
previsto para ocorrer na
semana do campeonato.
Serviço
CAMPEONATO DE
BASQUETE 3X3
11 de setembro – 8h
Lago municipal Pedro
Ferreira de Camargo

Maiores de 25 anos já podem receber a quarta dose
contra Covid-19
De Engenheiro Coe- deve ter ocorrido há
lho
pelos menos 4 meses.
A diretora da ViA Prefeitura Muni- gilância em Saúde
cipal de Engenheiro (VISA), Marli Antunes
Coelho, através da Se- Vieira dos Reis, explicretaria Municipal de ca que essa é mais uma
Saúde, iniciou a aplica- ampliação no grupo de
ção da 2ª dose de refor- pessoas que podem reço, também chamada ceber mais essa dose de
de 4ª dose, da vacina reforço. “Essa é mais
contra a Covid-19, para uma ampliação na vacipessoas acima de 25 nação contra Covid-19
anos. Além da idade, na nossa cidade. Na úla aplicação da 3ª dose tima semana iniciamos

a aplicação das doses
em crianças entre 3 e 4
anos.”
A aplicação da dose
adicional vai ser feita
com qualquer um dos
imunizantes
disponíveis na unidade no
momento da aplicação,
podendo ser, Coronavac, Pfizer, Janssen
ou AstraZeneca. “No
momento, nossa sala
de vacinas dispõe de
doses de todos os imu-

nizantes autorizados
para uso em território
nacional. A orientação
do Ministério da Saúde não especifica qual
imunizante deve ser
priorizado na aplicação
dessa dose adicional”,
afirmou Reis.
Sala de Vacinas
Rua Pastor Octávio
Scholl, 103 – Centro
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 16h

Posto do Sebrae Aqui realiza curso de formação em
Jardinagem
De Engenheiro Coelho
O Posto do Sebrae
Aqui de Engenheiro Coelho vai realizar um curso
de formação básica em
Jardinagem. As aulas serão realizadas entre em
outubro, entre os dias 4
e 25 e são frutos de uma
parceria entre com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Para participar, basta
fazer a inscrição, através

de um formulário eletrônico, no seguinte endereço: encurtador.com.br/
fzPW5
Entre os itens que serão abordados nas aulas
estão:
·
Solo: composição,
tipos, características e PH
· Fisiologia e morfologia da planta
· Ferramentas
· Técnicas de limpeza de solo e canteiros
· Plantio
· Vasos e floreiras

·
Irrigação e adubação
· Compostagem
· Pragas e doenças
· Podas
As aulas acontecem de
forma presencial, de terça a sexta-feira, das 8h
às 12h, no auditório da
secretaria de educação,
na Rua Benedito Cunha
Guedes, 530, no Jardim
Brasil, ao lado da Escola
Odécio Forner.
Mais informações podem ser obtidos direta-

mente no posto do Sebrae
Aqui, na Rua Antônio Batistella, 221, Jardim São
Paulo, ou através do telefone 19 99770-8097.
Serviço
Curso de Jardinagem:
Formação Básica
04 a 25 de outubro
8h – 12h
Rua Benedito Cunha
Guedes, 530 – Jardim do
Sol
(Ao lado da Escola
Odécio Forner)

6ª Cãominhada reúne mais de 90 PETs em Santo Antônio
de Posse
Na manhã do último
domingo, 28, mais de
noventa animais participaram da 6ª Cãominhada, realizada no Bosque
Ernesto Coser. Famílias
de toda a região participaram do evento, além
da presença da Ronda
Ostensiva
Municipal
(Romu) Canil de Americana, exposição de
produtos, sorteios, arrecadação de doações,

flash day tatto, barracas
da Feira da Lua, e apresentação da dupla Rafa e
Bordotti.
Os valores arrecadados serão repassados
para o Conselho Municipal de Defesa dos
Animais (CMDA) para o
custeio dos procedimentos médicos e insumos
que não são fornecidos
pelo SUS nos tratamentos realizados no Centro

de Atendimento Animal
do município. O evento foi uma iniciativa da
Prefeitura
Municipal,
por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Social, e do grupo de defesa de animais, Patinhas
Abandonadas.
Essa é mais uma ação
voltada aos pets em nossa cidade. Desde abril a
Prefeitura vem realizando a campanha de cas-

tração gratuita de cães e
gatos com o objetivo de
diminuir os números de
abandono de animais,
além de promover ainda
mais a saúde e o bem-estar dos pets, estimular
a posse responsável, e
controlar a reprodução
desordenada.
Nossos pets sendo
acolhidos com políticas
públicas e muito carinho!

Jogos PROERD 2022 acontecerá
entre 16 de setembro a 26 de
outubro, no Ginásio de Esportes
do Santa Sofia
De Pedreira
As escolas municipais
e particulares de Pedreira estarão disputando no
período de 16 de setembro a 26 de outubro, os
Jogos PROERD 2022,
nas modalidades de Futsal Masculino, Queimada Feminino, Atletismo,
Cabo de Guerra Misto e
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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Jogo de Damas.
A abertura oficial da
competição será realizada na sexta-feira, 16 de
setembro, às 19 horas
no Ginásio de Esportes
“Vermelhão” do Santa
Sofia, com o desfile das
equipes participantes e
o sorteio de uma partida
já na abertura, podendo
ser Futsal, Queimada ou

Cabo de Guerra.
Os Jogos PROERD
são organizados pela
Policia Militar, através
do PROERD e apoio da
Prefeitura
Municipal,
através das secretarias
municipais de Educação
e de Esportes e Lazer,
Associação Comercial e
Empresarial de Pedreira
e iniciativa privada.

