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Prefeito participa de inauguração de hospital
veterinário em Engenheiro Coelho
O Prefeito de Engenheiro Coelho,
Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda,
participou na manhã desta terça-feira (13), da inauguração do Hospital
Veterinário do Centro Universitário
Adventista de São Paulo (Unasp).
O evento teve a presença do reitor
do Unasp, doutor Martin Kuhn; do
vice-reitor para educação superior
do Unasp, doutor Afonso Ligório Cardoso; do diretor do Campus, doutor
Carlos Ferri; do coordenador do curso
de medicina veterinária, doutor João
Paulo Rodrigues Bittencourt Aranega,
além de outras autoridades do município e de cidades vizinhas. Doutor
Zeedivaldo falou sobre a importância
da universidade e do hospital para a
comunidade de Engenheiro Coelho.
“Esse é um presente para nós: termos
uma faculdade como Unasp e um
hospital veterinário como esse dentro
do nosso município.
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Sebrae-SP e Estado de SP lançam 3ª
fase de projeto para pequenos negócios
ligados ao turismo de natureza e aventura
O Sebrae-SP e a Secretaria
de Turismo e Viagens do Estado
de São Paulo (Setur) lançaram,
nesta quarta-feira (14), a 3ª fase
do Programa SP Ecoaventura,
etapa que marca o início das
consultorias para a implantação
da norma técnica de sistema de
gestão de segurança em mais
de 100 empresas do estado,

que operam atividades ligadas ao turismo de natureza e
aventura, como tirolesa, rapel,
rafting, arvorismo, caminhada,
bicicleta, entre outras. Essa fase
será executada pela Associação
Brasileira das Empresas de
Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA).
O objetivo do Programa

SP Ecoaventura é apoiar as
empresas na implementação
da norma técnica ISO NBR
21101 -- Sistema de Gestão da
Segurança, para que estejam
de acordo com os requisitos e
aptas a receberem a auditoria
da certificação pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
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Prefeitura inicia discussão para
Santo Antônio de Posse é
implantação de Centro de Referência palco de mais uma edição da
caminhada Cooperatividade
do Autista em Mogi Guaçu
A criação de um Centro de Referência do Autismo em
Mogi Guaçu começou a ser discutida nesta quarta-feira,
dia 14 de setembro, durante reunião no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti. Representantes das Secretarias Municipais da Saúde e de Educação participaram do encontro,
que contou ainda com a presença do Instituto Doutora
Rita Lobato e dos gestores do Centro de Referência do
Autismo de Jaguariúna.
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Não perca, no domingo, 25 de setembro,
a Cooperativa Veiling Holambra e Sicredi,
com o apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, realiza a caminhada
cooperatividade, com intuito de arrecadar
alimentos e produtos de limpeza para o Lar
São Vicente de Paulo e a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Página 8.

Revelada pela
Orquestra Jovem de
Amparo, flautista
Vivian Schionato vai
estudar na Itália

Com seu nome na história dos
projetos desenvolvidos pelas orquestras OCA e OJOCA, em Amparo, a flautista Vivian Schionato,
20 anos, embarca no dia 21 de
setembro para a Itália. A musicista
foi aprovada para concluir o bacharelado em flauta no Conservatório “Giacomo Puccini”. As aulas
começam em novembro na cidade
de Gallarate, na Lombardia, a
aproximadamente 37km de Milão.
O curso tem duração de três anos.
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Holambra
inaugura
primeira
clínica
veterinária
pública da
cidade
A Prefeitura de Holambra inaugurou nesta
quarta-feira, dia 14 de
setembro, o consultório
veterinário do Programa
Meu Pet, implementado a partir de convênio
firmado pelo município
com o Governo de São
Paulo. A entrega da obra
contou com a presença
do prefeito Fernando Capato, dos secretários de
Estado de Governo e da
Saúde, Marcos Penido e
Jean Gorinchteyn, além
de autoridades locais e
da região, como o prefeito
Gustavo Reis, de Jaguariúna, presidente do Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana
de Campinas.
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Secretaria de Cultura & Turismo anuncia ‘Festival de Primavera’
em Artur Nogueira
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Tudo acabando...
*Por José Renato Nalini
desaparecer mais rapidamente do que se poderia imaginar.
De igual forma, os
pescadores que gostam de temporadas no
Mato Grosso e no Mato
Grosso do Sul vão se
despedir desse entretenimento. O Pantanal
logo vai deixar de ser
a área mais úmida do
Brasil, para equivaler à
aridez desértica de algumas regiões nordestinas.
O desmatamento na
Amazônia acaba com
os “rios voadores”, desequilibra o regime
de chuvas, faz com
que inúmeros cursos
d’agua sofram assoreamento. Vão acabando
os peixes, desaparece
a vegetação e a secura
morta ocupa o espaço
do qual o homem não
quis cuidar.
Mais um dos cruéis
paradoxos brasileiros
ocorre com o nosso
ambiente. Existe notável incremento da
ciência e da tecnologia, ambas a favor da
preservação ecológica.
É animador saber que
cientistas da Universidade Federal de Viçosa
conseguem fazer com
que as árvores conde-

nadas à extinção com
o rompimento da barragem de Brumadinho
sejam clonadas e permitam que se recupere a vasta área afetada
pelo desastre ambiental. É o uso da técnica
denominada “resgate
de DNA” com indução
do florescimento precoce de espécies vegetais nativas.
Com esse processo,
a região devastada poderá contar, no futuro,
com espécies como ipê,
jequitibá, jacarandá e
pequi, dentre outras.
Mas é um processo
dispendioso, envolve
o trabalho de muitos
cientistas e pesquisadores e se faz em escala
mínima. Ao contrário,
em larga escala o Brasil continua a destruir
sua biodiversidade. E
os céticos poderão até
invocar o exemplo da
Suíça, dizendo com
sarcasmo, que “não é
só aqui”.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

O suicídio golpeia a Alma
*Por Paiva Netto
No encarte do CD
da radionovela Memórias de um suicida,
afirmo que o suicídio é um ato que infalivelmente golpeia
a Alma de quem o
pratica. Ao chegar ao
Outro Lado, ela vai
encontrar-se
mais
viva do que nunca, a
padecer
opressivas
aflições por ter fugido
de sua responsabilidade terrena. Sofrerá continuamente os
graves efeitos do suicídio — vendo aquilo
que, um dia, foi o seu
corpo apodrecer no
túmulo —, até que se
complete o tempo da
própria vida material,
que cortou criminosamente. Parece coisa de filme de terror,
mas não é. Trata-se
da mais pura verdade.
Por isso, “a morte fugirá deles” (Apocalipse, 9:6). Isto é, pensando morrer, os que
se suicidam permanecerão vivos, mais
vivos do que nunca,
somando às dores antigas (se é que as tinham tão cruéis como
as imaginavam) cruciantes dores novas.
É bom refletir sobre o
assunto. Depois, não
adiantará queixar-se.
Nem haverá a quem
se lamentar!
Convém assinalar
que sempre alguém
fica ferido e/ou abandonado com a deserção da pessoa amada
ou amiga, em quem

confiava, seja aqui ou
no Mundo da Verdade. Igualmente, é de
muito bom senso não
olvidar que no Tribunal Celeste vigora o
Amor, mas não existe
impunidade.
Pegar do tormento
e alavancar a coragem
Em Jesus, a Dor e a
origem de Sua Autoridade — O Poder do
Cristo em nós (2014),
destaquei que, ao escrever esse livro, meu
intuito foi o de mostrar aos prezados leitores que a Dor nos
fortalece e nos instrui a vencer todos os
obstáculos, por piores
que sejam. Por isso,
suicidar-se é um tremendo engano. É necessário saber conviver com a Dor e, com
obstinação, sobrepujá-la. Para tanto, faz-se urgente conhecer
e viver a Excelsa Lei,
que rege os mundos,
do micro ao macrocosmo, expressa no
Mandamento Novo
do Jesus Ecumênico: “Amai-vos como
Eu vos amei. Somente assim podereis ser
reconhecidos como
meus discípulos. (...)
Não há maior Amor
do que doar a própria
vida pelos seus amigos” (Evangelho, segundo João, 13:34 e
35; e 15:13). Essa é a
forma de nos capacitarmos para pegar até
do tormento e, com
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Abertas as inscrições para o
Curso de Prevenção e Combate à
Incêndios em Propriedades Rurais

ARTIGOS

Os brasileiros não
têm como principal
preocupação a prática
de esportes de inverno. Apenas alguns privilegiados conseguem
viajar para os Estados Unidos, Chile ou
Argentina, para ficar
por aqui. Outros, mais
privilegiados
ainda,
conseguem esquiar na
Suíça, na França, na
Alemanha e na Escandinávia.
Só que isso tende a
acabar. Uma avaliação
feita pelo Instituto Federal de Tecnologia de
Zurique chegou à triste
constatação de que as
1.400 geleiras da Suíça perderam mais da
metade de seu volume
total. O recuo do gelo
está se acelerando. Em
apenas seis anos, ele
encolheu mais de 12%.
É a resposta das geleiras ao aquecimento global, que a parte
idiota da sociedade insiste em negar. O gelo
que cobre as montanhas suíças é mais da
metade de todas as
geleiras existentes nos
Alpes europeus. Os esquiadores logo mais terão de se recordar com
as fotos ou filmes, pois
o esporte físico tende a
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ele, alavancar a coragem.
Minha Irmã, meu
Irmão,
respeitosamente dedico a todos
vocês este pensamento:
A vida continua
sempre, e lutar por
ela vale a pena. Ainda
que se apresente a escuridão da noite, o Sol
nascerá no horizonte,
derrotando as trevas
e trazendo a claridade aos corações. Por
isso, proclamamos:
o grande segredo
da vida é, amando a
vida, saber preparar-se para a morte, ou
Vida Eterna. Ressalte-se: o falecimento
deve ocorrer somente
na hora certa determinada por Deus.
Se passarmos os
olhos ao nosso redor,
veremos que existem
seres humanos e até
mesmo animais em
situação mais dolorosa que a nossa, precisando que lhes seja
estendida mão amiga.
Não devemos perder
a oportunidade de
ajudar. Àquele que
auxilia jamais faltará
o amparo bendito que
lhe possa curar as feridas.
Viver é melhor!
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

De Pedreira
Através de parceria firmada entre a Prefeitura de
Pedreira, representada por
sua Secretaria Municipal
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente,
Sindicato Rural de Amparo

nas dependências do Centro Comunitário do bairro
de Entre Montes.
O Secretário de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente, Luciano
Dalto Godoi, informou
que o treinamento será
teórico e prático. “O curso
estará abordando temas
importantes como a identificação do fogo, como
realizar uma abordagem
segura, além de primeiros
socorros. Convidamos os
e o SENAR – Serviço Na- produtores rurais a particicional de Aprendizagem parem ativamente de toda
Rural, estão abertas as a programação”, ressalta
inscrições para o Curso Luciano Godoi.
de Prevenção e Combate
Informações também
à Incêndios em Proprie- podem ser obtidas pelo
dades Rurais, que será telefone: (19) 3893-1281 ou
ministrado nos dias 17 e 18 pelo e-mail: agricultura@
de setembro, das 8h às 17h, pedreira.sp.gov.br

Pedreira realiza campanha de busca
ativa para agilizar diagnóstico de
casos de Tuberculose
De Pedreira
No período de 12 a 26
de setembro, a Secretaria
Municipal de Saúde de
Pedreira está realizando
busca ativa de casos de
Tuberculose, a ação tem
como objetivo prevenir e
diagnosticar precocemente a doença, captando a
amostra de escarro.
Segundo informou a
Secretária de Saúde Ana
Lúcia Nieri Goulart, as
pessoas devem procurar
pela Central Municipal de
Saúde ou o Posto de Saúde mais próximo de sua
residência para realizar o
exame. “A Campanha de
Intensificação da Busca
Ativa de Casos de Tuberculose tem como objetivo
identificar precocemente
os casos de tuberculose no
Município e assim evitar a

transmissão e alcançar o
controle da doença”, enfatiza Ana Lúcia.
Os pacientes que tiverem o diagnóstico confirmado recebem os remédios necessários, que são
distribuídos nas Unidades
de Saúde gratuitamente.

Os sintomas da Tuberculose são os seguintes: Tosse
por 3 semanas ou mais;
Febre baixa; Suor noturno
e emagrecimento.
Informações também
podem ser obtidas pelo
telefone: (19) 3893-2573
– Ramal: 239.

Prefeitura abre Concurso Público
para 34 vagas

De Santo Antônio de públicos destinados a canPosse
didatos de ensino médio e
técnico. Conforme o edital,
A Prefeitura Municipal estão sendo oferecidas 34
de Santo Antônio de Pos- vagas, com diferentes carse está com as inscrições gas horárias.
abertas para três concursos
O Concurso tem a va-
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lidade de 02 (dois) anos,
prorrogável por mais 02
(dois) anos a critério da
Prefeitura Municipal. As
inscrições deverão ser feitas no site: www.institutomais.org.br
Maiores informações no
site: https://pmsaposse.
sp.gov.br/prefeitura/concursos/
As avaliações contarão
com questões de múltipla
escolha, com 04 (quatro)
alternativas cada, que terão uma única resposta
correta, conforme o cargo
pretendido.

Santo Antonio de Posse: Travessa Joaquim
Alves Barbosa, nº 65 – Centro
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Sebrae-SP e Estado de SP lançam 3ª fase de projeto
para pequenos negócios ligados ao turismo de
natureza e aventura

Da Redação
O Sebrae-SP e a Secretaria de Turismo e Viagens
do Estado de São Paulo
(Setur) lançaram, nesta
quarta-feira (14), a 3ª fase
do Programa SP Ecoaventura, etapa que marca

o início das consultorias
para a implantação da
norma técnica de sistema
de gestão de segurança em
mais de 100 empresas do
estado, que operam atividades ligadas ao turismo
de natureza e aventura,
como tirolesa, rapel, raf-

ting, arvorismo, caminhada, bicicleta, entre outras.
Essa fase será executada
pela Associação Brasileira
das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura
(ABETA).
O objetivo do Programa
SP Ecoaventura é apoiar as
empresas na implementação da norma técnica ISO
NBR 21101 -- Sistema de
Gestão da Segurança, para
que estejam de acordo
com os requisitos e aptas
a receberem a auditoria da
certificação pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
Diversas empresas entre as 100 que receberão
as consultorias em oficinas presenciais e virtuais
até o primeiro semestre de
2023 estiveram presentes

no auditório do Sebrae-SP, na capital paulista.
Todas já participaram de
seminários e cursos de
gestão com o Sebrae em
temas como marketing,
finanças, gestão de pessoas e planejamento estratégico. Nesta terceira fase,
elas terão acesso ao conteúdo da norma técnica, que
será apresentado durante
o processo de assessoria.
“O turismo de ecoaventura é uma tendência no
pós-pandemia e precisa
estar ajustado às normas
de segurança. Temos de
melhorar o ambiente de
negócios de modo a desenvolver, de forma sustentável, os empreendimentos do setor”, afirma
o secretário de Turismo
e Viagens, Vinicius Lum-

mertz.
Para o diretor-superintendente do Sebrae-SP,
Marco Vinholi, o turismo foi um dos segmentos
mais afetados. Contudo,
com o avanço da vacinação
e a diminuição de casos
graves de Covid-19, o setor
passa a ser um dos mais
prósperos e fundamental
para o desenvolvimento
econômico de São Paulo.
“O Programa SP Ecoaventura é peça-chave para o
turismo no Estado de SP.
O ecoturismo atua como
propulsor dos pequenos
negócios gerando renda e
melhorando a qualidade
de vida principalmente
em regiões em que o Índice de Desenvolvimento
Humano é abaixo da média do Estado. O Sebrae-

-SP caminha junto com as
pessoas que empreendem
e geram riquezas aonde é
mais necessário”, destaca.
De acordo com dados
da Adventure Travel Trade Association, o mercado global de turismo de
aventura representa US?
683 bilhões em negócios.
Em 2013 o valor estimado
era de US? 375 bilhões. O
setor cresce cerca de 20%
ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Segundo
levantamento da US News
& World Report, o Brasil
é o país número um do
mundo quando o assunto
é turismo de aventura. O
ranking leva em consideração atributos como hospitalidade, clima, divertimento e cenário.

Poupatempo realiza neste sábado (17) primeiro mutirão do
mês para motoristas que precisam renovar a CNH até o final
de setembro
Da Redação

toatendimento.
Lembrando que os
Os motoristas que documentos que forem
tiveram a CNH (Cartei- solicitados a partir de
ra Nacional de Habil- agora já serão emitiitação) vencida entre dos no novo modelo da
setembro e outubro de CNH pelo Detran.SP.
2021 devem ficar aten- Atendendo à Resolução
tos, pois termina no dia nº 886 do Conselho Na30 deste mês o prazo cional de Trânsito (Conpara regularizar o doc- tran), a mudança altera
umento. Para ajudar características da idenos condutores que se tidade visual da carteira
encontram nesta situ- de motorista, agora em
ação, o Poupatempo irá tons de verde e amarelo,
promover nos próximos e possibilita a inclusão
dois sábados, dias 17 e de informações como o
24, mutirões nas uni- nome social, para quem
dades do programa.
já possui essa opção no
As 9,6 mil vagas para RG, filiação afetiva e o
o primeiro dia de ação uso do código MRZ, que
ficam disponíveis a permite ao condutor
partir desta quarta-fei- embarcar em terminais
ra (14). O agendamen- de autoatendimento nos
to deve ser feito pre- aeroportos brasileiros.
viamente pelos canais
Neste ano, o Poupaeletrônicos de forma tempo já realizou cerca
gratuita – portal www. de 2,7 milhões de atenpoupatempo.sp.gov.br, dimentos para soliciaplicativo Poupatempo tações de renovação de
Digital e totens de au- CNH, sendo que apenas

1 milhão foram feitas
presencialmente.
Ao
longo de todo o ano
passado, 7 milhões de
cidadãos deram entrada ao processo de renovação da habilitação
no Poupatempo e, desse
total, 4,5 milhões de solicitações (65%) foram
realizadas de forma online.
Importante reforçar
que a renovação simplificada deve ser feita
preferencialmente
de
forma remota, tanto pelo Poupatempo
quanto pelos canais do
Detran.SP. Para isso, o
motorista não precisa
comparecer presencialmente em uma unidade,
bastando seguir o passo
a passo do atendimento
online, realizar o exame
médico na clínica indicada durante o processo e o novo documento
chegará ao endereço de
cadastro, pelos Correi-

os.
Os motoristas que tiverem CNH nas categorias C, D ou E precisam
realizar o exame toxicológico em laboratório
credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo
poderá ser solicitado
durante o exame médico. O exame é válido por
dois anos e meio para
menores de 70 anos e
tem a mesma validade
da CNH para maiores
de 70 anos. Outra opção
é o condutor solicitar o
rebaixamento de categoria, o que também
pode ser feito pelos canais digitais, inclusive
durante o processo de
renovação simplificada.

Poupatempo
Digital,
clicar em Serviços >
CNH > Renovação de
CNH. Após confirmar
ou atualizar os dados, o
motorista agenda e realiza o exame médico na
clínica credenciada indicada pelo sistema.
Quem exerce atividade remunerada ou
optar pela inclusão do
EAR na CNH, precisa passar também pela
avaliação psicológica e
será direcionado a um
profissional credenciado.
Se for aprovado nos
exames, é necessário pagar a taxa de emissão e
aguardar as orientações
que serão enviadas por
e-mail pela Senatran
para acessar a CNH Digital, que tem a mesma
Renovação da CNH
validade do documenPara renovar a CNH, to físico, disponível no
basta acessar o por- aplicativo Carteira Digtal www.poupatempo. ital de Trânsito (CDT).
sp.gov.br ou aplicativo O código de segurança

para acessar a CNH digital também pode ser
consultado pelos canais
eletrônicos do Poupatempo.
Para evitar deslocamentos e proporcionar
mais conforto e comodidade, o cidadão irá receber a CNH física, pelos
Correios, no endereço
indicado pelo motorista.
Serviço:
Mutirão para renovação de CNH: acontecerá em todas as unidades do Poupatempo,
com 9,6 mil vagas.
Data: sábado, 17 de
setembro.
Horários de atendimento: habitual, de
acordo com unidade
escolhida e mediante
agendamento
prévio.
Os locais e endereços
podem ser consultados
no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

CPS tem 295 editais abertos em concurso público para
contratação de professores
Da Redação

lo, os candidatos terão
um prazo para solicitar
Com autorização do a redução ou isenção
Governo do Estado de da taxa de inscrição, no
São Paulo, o Centro valor total de R$ 105,50.
Paula Souza (CPS) tem As regras para obter o
295 editais abertos para benefício estão descritas
seleção de professores nos editais. A adesão ao
que atuarão nas Esco- concurso deve ser feita
las Técnicas Estaduais exclusivamente de for(Etecs) em 66 cidades. ma online. Para particA seleção será realiza- ipar, o interessado loda pelas unidades con- caliza o edital desejado,
tratantes. Mais de 600 preenche o formulário
editais serão liberados e paga a taxa de particnas próximas semanas. ipação. Como requisito,
No total, serão contrat- o concorrente deve ter
ados 993 professores de licenciatura, bacharelaEnsino Médio e Técnico. do ou nível superior em
As contratações es- tecnologia, com habilitão previstas para o pri- tação equivalente à área
meiro semestre do próx- escolhida para lecionar.
imo ano, respeitando as
restrições do período
Etapas do concurso
eleitoral. Como as datas
Além da prova esde inscrição variam, é crita, com questões de
importante que o crono- múltipla escolha, o congrama seja acompanha- curso tem avaliação de
do no site.
métodos pedagógicos,
A cada publicação de com a apresentação de
editais no Diário Oficial uma aula para uma bando Estado de São Pau- ca examinadora, e prova

de títulos, que consiste
na análise dos documentos comprovatórios
referentes à formação
acadêmica. Candidatos
pretos, pardos ou indígenas têm a possiblidade
de optar pelo Sistema de
Pontuação Diferenciada,
nos termos do Decreto
nº 63.979/2018.
Remuneração
O professor admitido para atuar nas Etecs
recebe
remuneração
inicial de R$ 20,19 por
hora-aula. Considerando a atribuição máxima
de 34 horas-aula semanais, o salário inicial
chega a R$ 4.685,08.
A partir da data de homologação, o prazo de
validade do concurso
público é de um ano,
com possibilidade de
renovação por igual
período.
Outras vagas
Além de vagas para as
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Etecs, o concurso público do CPS também prevê
a contratação de servidores para as Faculdades de Tecnologia do
Estado (Fatecs) e para a
Administração Central.
Ao todo serão 2,7mil vagas abertas.
Serão
contratados
594 docentes de Ensino
Superior, 887 agentes
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técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em
planejamento educacional. Foi autorizado, ainda, o aproveitamento de
80 vagas remanescentes
de concursos anteriores
para professores.
“O concurso público
é mais uma importante
medida para fortalecer

a instituição e aprimorar
a qualidade do ensino
oferecido aos jovens de
diferentes localidades
do Estado”, afirma a diretora-superintendente
do CPS, Laura Laganá.
Para outras informações, acesse a página
Concursos Públicos do
CPS ou consulte o edital
de interesse.
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Censo em Jaguariúna ganha reforço de novos
recenseadores
De Jaguariúna
O Censo Demográfico em Jaguariúna ganhou o reforço de mais
dez recenseadores, ampliando em 50% o número de trabalhadores
– eram 20 e agora são
30 no total. Esse número ainda poderá crescer
mais, passando para
49 agentes com novas
contratações pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística),
responsável pelo Censo
2022.
Segundo Rubens Pires de Camargo, coor-

denador do Censo em
Jaguariúna, os trabalhos estão dentro da
expectativa e a previsão
de conclusão das entrevistas na cidade em
outubro está mantida.
Ele ressalta, no entanto,
que os recenseadores
ainda estão enfrentando resistência por parte
de muitos moradores, o
que dificulta o trabalho
nas ruas.
“Pedimos, mais uma
vez, para que as pessoas
atendam nossos agentes
com educação e prestem todas as informações solicitadas”, afirma

Camargo.
A Lei Federal nº
5.534/1968 prevê a
obrigatoriedade
na
prestação das informações estatísticas colhidas para o Censo 2022
e que vão servir de base
para a formulação de
políticas públicas e para
a distribuição de recursos da União. O infrator
está sujeito a multa.
O Censo Demográfico de 2022 é realizado e
coordenado pelo IBGE,
órgão federal vinculado
ao Ministério da Economia e responsável por
organizar a consulta,

que ocorreu pela última
vez no país em 2010.
Os recenseadores atuam uniformizados, com
boné e colete azuis com
a logomarca do IBGE.
Os
recenseadores
usam um dispositivo
móvel de coleta na cor
azul. A identidade dos
entrevistadores
pode
ser verificada pelo telefone 0800 721 8181.
Dúvidas podem ser tiradas pelo site https://
respondendo.ibge.gov.
br/.
O Censo Demográfico é a principal fonte de
referência para o conhe-

cimento das condições
de vida da população
em todos os municípios
do País e em seus recor-

tes territoriais internos,
tendo como unidade de
coleta a pessoa residente nos domicílios.

Vereadores holambrenses repudiam suspensão do
piso salarial da enfermagem

De Holambra
Decisão liminar sobre a suspensão do piso
salarial nacional da enfermagem emitida pelo
Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal
(STF) é tema de Moção
de Repúdio na Câmara
Municipal de Holambra. A propositura foi
apresenta pelo vereador Eduardo da Silva,
Pernambuco, na última
sessão ordinária (12) e
contou com o apoio de
todos os parlamentares
da Casa.
Em 04 de setembro,
o Ministro do STF concedeu a medida cautelar
suspendendo os efeitos
da Lei n.º 14.434/2022
que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e
parteiras. A Lei Federal
teve origem a partir da
Emenda Constitucional
124/2022 promulgada

pelo Congresso Nacional que possibilitou a
regulamentação do assunto.
O pedido de ação
direta de inconstitucionalidade e medida
cautelar foi proposto
pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos
de Serviços (CNSaúde)
que alega, dentre outros, que o piso é inexequível em algumas unidades da Federação,
afirmando ainda que
aplicação da lei tende
a gerar o aumento do
desemprego e falência
de unidades de saúde.
Barroso deu o prazo de
60 dias para órgãos federais, estaduais e municipais esclarecerem
sobre impactos quanto
a situação financeira.
Após isso, a questão
será reapreciada pelo
Plenário do STF.
Na justificativa da
Moção,
Pernambuco
destacou “Parabenizei

o Congresso pela promulgação da Lei, pois
estabelecia um justo e
merecido
reconhecimento a esses profissionais, que atuaram na linha de frente durante a
pandemia da Covid-19
e são verdadeiros heróis, e mereciam muito tal reconhecimento”
e completou “a decisão do nobre Ministro,
além de absurda, coloca
em risco os princípios
de independência e da
harmonia entre os Poderes, que devem trabalhar no mesmo sentido,
não um contrariando e
interferindo no outro
como vem acontecendo.”
Vale lembrar que
em 2021 e 2022, Pernambuco também foi
autor de duas moções
de apoio ao projeto de
lei que instituiu o piso
salarial nacional desta
categoria.
A propositura atual
visa apoiar a continuidade e vigência da lei
federal, repudiando a
decisão da suspensão
da eficácia da regulamentação, e segue para
ciência do STF.
Debate do tema no
Plenário
“Sempre fui um defensor deste setor que
tanto sofre. Se fossemos
pensar, olhar e saber
o que aconteceu com a
nossa saúde nestes últimos três anos, essa do-

ença maldita que veio,
todo mundo ficou em
casa e nossos representantes da saúde ficaram
ali de frente para o coronavírus, trabalhando
e ninguém se acovardou, quem estava em
casa foi convocado a
voltar para ajudar o sistema. Agora vem esse
rapaz aí achando que
ele é dono do mundo e
numa canetada quantas
mães e quantos pais de
família ele não está prejudicando só por causa
de política.”, declarou
Pernambuco.
O vereador Mario
Luiz Sitta, o Sitta da
Fanfarra,
acrescentou “Nada mais justo,
eu acho que na vida a
gente pode ficar sem
muitas coisas, inclusive
até sem políticos, mais
sem enfermagem, sem
parteiros acho que é
impossível. Então acho
que é merecido, como
o Pernambuco também
mencionou em dois
anos de pandemia os
únicos que não ficaram
em casa foram o pessoal da medicina, enfermeiros, médicos, todos
eles.”
“É a classe que mais
trabalhou nestes últimos dois anos, sem dizer as perdas de enfermeiros e médicos que
morreram
cuidando
das pessoas que estavam com covid. Então para mim é uma
vergonha por parte do

Ministro Barroso que
simplesmente com uma
canetada veta duas autoridades ao mesmo
tempo. Autoridade não
é para intervir no poder, ele não cuida do
orçamento, quem cuida
do orçamento é o Executivo, ele não cuida da
votação do piso salarial,
quem vota são os deputados e senadores”.,
afirmou Wilson Barbosa, o Bigode.
Hermindo Felix declarou “Quando dá uma
atenção aos enfermeiros, eles interferem.
Como foi bem dito aqui
a enfermagem é um setor muito importante
na saúde, principalmente aqui na cidade
de Holambra, os enfermeiros são os quem dão
os primeiros passos na
triagem, o paciente vai
até o médico e volta seja
porque tem que fazer
algum curativo, tomar
soro, alguma coisa neste sentido, novamente
volta para o enfermeiro. Então praticamente
dependendo da situação que a pessoa chega
ao médico a enfermagem atua do começo ao
fim até a saída deste paciente.”
Mauro Sérgio de Oliveira, o Serjão, reforçou
“Hoje estamos aqui comentando sobre os funcionários da saúde que
tanto trabalharam e
trabalham para melhorar a saúde, a vida das

pessoas” e completou
“eu apesar de não votar
eu apoio cem por cento
a Moção 006/2022 do
vereador Eduardo.”
“Parece brincadeira uma coisa dessas,
é uma classe que realmente luta dia após
dia, quando eles não
fazem muito mais do
que o horário para que
consigam receber um
pouquinho mais e uma
canetada simplesmente
destrói os sonhos dessas pessoas, mas tem
uma coisa bastante bonita, eles (ministros do
STF) estão entrando
com um projeto para
terem um aumento de
salário de 18%.”, destacou Oriovaldo Venturini. Bigode avaliou ainda “Só lembrando que
ninguém pode vetar o
deles, eles podem aumentar e ninguém pode
vetar, o dos demais eles
podem vetar”.
Pernambuco
por
fim agradeceu a todos
os vereadores por terem votado a favor da
moção e ressaltou “Na
verdade nós estamos
fazendo a nossa obrigação e defendendo essa
classe que tanto trabalha. Então agradeço de
coração a todos, mas
nem precisava porque
eu tinha certeza que
jamais esse grupo iria
virar as costas para os
profissionais da saúde,
não só de Holambra
mas do Brasil todo”.

Prefeitura retoma Programa Criança Feliz em
Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social e do Lar Renascer,
anuncia a retomada do
“Programa Criança Feliz”. Com isso, as visitas
domiciliares nas casas de
gestantes e mães nogueirenses voltarão a acontecer.
De acordo com o secretário Amarildo Boer,
a proposta do Criança
Feliz é de fortalecimento de vínculo e da ludicidade durante a gestação e a primeira infância
com objetivo de apoiar e

acompanhar o desenvolvimento infantil integral
e facilitar o acesso das
gestantes.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma on-line
(https://linktr.ee/programasrenascer) e, posteriormente, o morador
deverá fazer a matrícula
oficial de forma presencial - após contato da
equipe.
Os interessados em
participar do programa
devem procurar - mediante a agendamento - o
CRAS ou ir diretamente
no Instituto Renascer,
localizado na Rua João
Luiz Machado, 333 –

Lado B, no bairro Bela
Vista. Dúvidas e outras
informações podem ser
obtidas através do telefone (19) 3199-4642 ou do
WhatsApp (19) 9-98960387.
“Por meio de visitas
domiciliares, as equipes
do Criança Feliz fazem o
acompanhamento e dão
orientações importantes
para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil”,
enfatizou o secretário.

da Cidadania que visa
acompanhar o desenvolvimento de crianças em
situação de vulnerabilidade, desde a gestação,
cujas famílias recebam o
Auxílio Brasil (crianças
até três anos), o Benefício da Prestação Continuada (crianças com deficiência, até seis anos),
ou crianças afastadas do
convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção (também
até seis anos). As famílias
assistidas são referenciadas a partir de Centros de
PROGRAMA CRIAN- Referência de Assistência
ÇA FELIZ
Social (CRAS).
O Criança Feliz é um
programa do Ministério
Em Artur Nogueira, o
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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programa tem o apoio do
Governo Federal e parceria da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

e do Centro de Referência em Assistência Social
(CRAS). Ele conta ainda
com a realização da equipe técnica da Associação
Lar Renascer.
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Holambra inaugura primeira clínica veterinária pública
da cidade

De Holambra

do prefeito Fernando
Capato, dos secretários
A Prefeitura de Hol- de Estado de Governo e
ambra inaugurou nesta da Saúde, Marcos Peniquarta-feira, dia 14 de do e Jean Gorinchteyn,
setembro, o consultório além de autoridades loveterinário do Programa cais e da região, como o
Meu Pet, implementa- prefeito Gustavo Reis,
do a partir de convênio de Jaguariúna, presifirmado pelo município dente do Conselho de
com o Governo de São Desenvolvimento
da
Paulo. A entrega da obra Região Metropolitana de
contou com a presença Campinas.

A clínica, instalada
em estrutura de contêiner no Parque da Cidade, no Groot, conta
com sala de atendimento
ambulatorial para cães
e gatos, sala de exames,
banheiros, área de espera e administrativo. Ela
oferece já a partir desta
quinta-feira, dia 15, assistência veterinária de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h
às 16h30.
“Somos muito gratos por todo o apoio que
Holambra vem recebendo do governador Rodrigo Garcia nos últimos
meses. Temos um Estado que faz pela saúde,
que promove grandiosos investimentos nas
cidades e que agora se
dedica também à impor-

tante causa da proteção
animal”, ressaltou Fernando Capato. “O Meu
Pet será um serviço importante para os moradores que têm animais
de estimação e que serão
beneficiados pelo atendimento”.
Toda a infraestrutura
necessária para a chegada do contêiner foi
preparada pela Prefeitura, que assumiu também o custeio deste novo
serviço. Coube ao Estado
a entrega do consultório
e dos equipamentos e
mobiliário necessários
para o seu funcionamento.
“Cuidar da saúde dos
animais de estimação
se tornou uma questão
de saúde pública, uma
vez que os animais po-

dem transmitir doenças
aos humanos. Sendo
assim, nosso objetivo é
atuar na prevenção de
doenças como um todo”,
afirmou o Secretário de
Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn.
Representando o governador Rodrigo Garcia,
Marcos Penido comparou a importância da
clínica Meu Pet a outras
obras que demandam investimentos mais altos,
como vicinais que custam dezenas de milhões
de reais.
“O Governo precisa
atender a especificidade
de cada um dos municípios. Existem muitas
obras em andamento,
inclusive em Holambra,
de milhões de reais que
são necessárias pelo

desenvolvimento e pelos
empregos que geram”,
disse. “Mas para quem
tem o seu animal de
estimação, quase um
membro da família, que
precisa de atendimento,
chega aqui e é atendido
com qualidade, essa obra
de menor investimento
tem a mesma importância daquele que pegou a
estrada melhorada para
chegar no destino mais
rápido e com segurança”.
Durante a inauguração, o município promoveu uma pequena
feira de adoção de cães
a partir do projeto Patinhas de Holambra,
desenvolvido pela Prefeitura em parceria com
a ARCA, a Associação de
Reabilitação e Controle
Animal da cidade.

Edmir Chedid incluiu Sto. Antônio de Posse em programa
para garantir abastecimento de água à população
Da Redação

lidade hídrica do Estado.
“O programa trabalha
Santo Antônio de Posse quatro eixos: águas subvem sofrendo com a falta terrâneas, rios vivos, barde água nos períodos de ramentos e cooperação
estiagem. Em 2021, por técnica com a Secretaria
exemplo, foi necessária de Agricultura e Abastea implantação de racio- cimento. Entre as obras
namento para garantir o previstas, estão a perfuabastecimento. Entre as ração de poços, serviços
ações para garantir o for- de limpeza de reservatórinecimento de água trata- os, desassoreamento de
da à população, o deputa- rios e construção de resdo Edmir Chedid (União) ervatórios. São ações que
incluiu o município no vão colaborar com o abasÁgua é Vida, programa de tecimento de água em
revitalização e sustentabi- Santo Antônio de Posse”,

disse.
O deputado Edmir
Chedid intermediou junto ao governo do Estado a
implantação de um pacote
com obras de saneamento
básico na região. Esse pacote contempla ainda a
construção da Barragem
de Duas Pontes, no Rio
Camanducaia, em Amparo. Ao todo, estão sendo
investidos R$ 271 milhões
para garantir o abastecimento de 23 municípios
da bacia PCJ (Piracicaba,
Capivari e Jundiaí).

“A barragem vai funcionar junto com a de
Pedreira (também em
construção) para garantir água à população nos
períodos de estiagem e
crise hídrica. Desta forma,
conseguiremos reverter o
problema em Santo Antônio de Posse conforme a
reivindicação da comunidade. Não podemos
mais aceitar que a comunidade seja prejudicada
como ocorreu nos últimos
anos”, concluiu Edmir
Chedid.

Ações de arborização urbana desenvolvidas em Itapira são
destaque em Seminário Intermunicipal
De Itapira

do Pinhal e apresentou
as experiências e estuNo último dia 31, dos desenvolvidos em
o biólogo e diretor da Itapira dentro dessa
SAMA (Secretaria Mu- temática. Diversos municipal de Agricultura nicípios estiveram pree Meio Ambiente), An- sentes, dentre eles Mogi
derson Martelli, partic- Guaçu, Lindóia e Santo
ipou do 1º Seminário Antônio do Jardim.
Intermunicipal de ArEm sua palestra,
borização Urbana real- Martelli abordou a melizado em Espírito Santo hora do microclima at-

ravés da diminuição da
temperatura e umidade
relativa do ar e falou sobre a nascente modelo
no Braz Cavenaghi e o
sequestro de dióxido de
carbono pelo fragmento florestal em seu entorno. “Não podemos
pensar em qualidade de
vida e meio ambiente
sem considerar o am-

biente arborizado e um
planejamento adequado
por técnicos especializados para reduzir as
supressões”, destacou o
biólogo. Outros temas
como legislação ambiental, tipos de podas
realizadas pelas concessionárias de energia e
árvores impróprias para
calçadas também foram

discutidos no evento.
As ações de arborização urbana e outras
iniciativas ambientais
garantiram ao município
a 8ª colocação geral no
Programa
Município
Verde Azul (PMVA)
2021, cuja certificação
aconteceu no último dia
24. As dez diretivas norteadoras do PMVA da

agenda ambiental local
abrangem os seguintes
temas estratégicos: Município
Sustentável,
Estrutura e Educação
Ambiental,
Conselho
Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas,
Qualidade do Ar, Uso do
Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e
Resíduos Sólidos.

Dr. Licurgo Nunes Costa assume a Secretaria Municipal de
Segurança e Cidadania de Pedreira
De Pedreira
O Prefeito Fábio Polidoro anunciou na última semana que Dr.
Licurgo Nunes Costa é
o novo Secretário Municipal de Segurança e
Cidadania desde o último dia 05 de setembro, assumindo o posto
ocupado até então por
Ângelo Milani Pavão
que em breve estará respondendo pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
“Este é um momento especial para toda
a equipe da Administração Municipal, Dr.
Licurgo Nunes Costa
possui muita experiência na área de Segurança Pública e agora
estará trabalhando para
a implantação de novos
projetos, melhorar o
que vem sendo executa-

do e manter tudo o que
está dando resultado
positivo”, destacou na
ocasião o Prefeito Fábio
Polidoro que também
parabenizou o antigo
secretário Ângelo Milani Pavão pelo trabalho desenvolvido até
então. “Tenho certeza
que o Ângelo assumirá
a nova Secretaria de
Mobilidade Urbana e
realizará um excelente
trabalho”,
concluiu
Fábio Polidoro.
Delegado de Polícia de Classe Especial,
Dr. Licurgo Nunes
Costa
possui
formação acadêmica em
Matemática,
Direito,
além de Curso Superior de Polícia, Curso de
Desenvolvimento Gerencial, Pós-Graduação
em Direito Tributário,
Professor
da
Academia de Policia Civil,

Pós-Graduação “Lato
Sensu” - Especialista
em Inteligência Policial
e Segurança Pública.
No ano de 1970, iniciou
suas atividades policiais de segurança pública, como Soldado da
Polícia Militar, realizou
o Curso de Formação de
Investigador de Polícia,
na Academia da Polícia Civil de São Paulo,
em 1976 foi designado
para Campinas, onde
atuou em vários Distritos Policiais. No ano
de 1977, retornou para
a cidade de Pedreira,
onde exerceu o cargo
de Investigador de Polícia, até ser aprovado no
Concurso Público para
Delegado de Polícia,
atuando nas cidades
de Nazaré Paulista,
Jarinu,
Jaguariúna,
Pedreira e Campinas.
No município de PeLC BENEDITO E VICENZOTTI
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dreira, como Delegado
de Polícia Titular, promoveu a reforma e ampliação das instalações
do prédio da Delegacia
de Polícia, implantou
o Plantão Policial de
24 horas, reorganizou
o Conselho Municipal
de Segurança, criou o
Conselho
Municipal
de Entorpecentes e a
Comissão
Municipal
de Trânsito, participou ativamente para a
criação e instalação da
Guarda Municipal no
ano de 1996. Durante
este período acumulou
as funções de Delegado de Polícia Diretor da
Cadeia Pública Masculina e Feminina e ainda
Diretor 225ª Ciretran.
Em janeiro de 1999, foi
promovido a Delegado
de Polícia de 1ª Classe e
Assistente da Delegacia
Seccional de Campinas.
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Em 2003, começou a
responder como Delegado Seccional de Polícia de Mogi Guaçu, a
partir de dezembro de
2003, Delegado Seccional de Polícia de
Bragança Paulista, em
2007, passou a atuar
no Departamento de
Inteligência da Policia
Civil (DIPOL) como
Delegado Divisionário
da Divisão de Contra
Inteligência. A partir de 2009, Delegado
Seccional de Polícia de
Piracicaba (DEINTER
– 9) em Piracicaba depois como Delegado de
Polícia Diretor do Departamento de Polícia
Judiciaria de São Paulo Interior (DEINTER
– 4) em Bauru. No
período de 2011 a 2014,
como Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Polícia Ju-

diciária de São Paulo
Interior (DEINTER 2)
em Campinas. No ano
de 2014, atuou como
Delegado de Polícia da
Assistência Policial da
Delegacia Geral de Polícia Adjunta (DGPAD)
em São Paulo. No período de 2014 a 2022, atuou na Assistência Policial do Departamento
de Polícia de Proteção
à Cidadania, DPPC em
São Paulo.
No dia 15 de junho de
2022, no Diário Oficial
de São Paulo, caderno
II, página 24, foi publicada a Aposentadoria
Voluntária no cargo de
Delegado de Polícia de
Classe Especial da Polícia Civil, após cumprir
51 anos, 08 meses e 24
dias de efetivo trabalho
policial na Secretaria
da Segurança Pública
do Estado de São Paulo.
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Prefeito participa de inauguração de hospital
veterinário
De Engenheiro Coelho

inária, doutor João Paulo Rodrigues Bittencourt
O Prefeito de Engen- Aranega, além de outras
heiro Coelho, Dr. Zeedi- autoridades do município
valdo Alves de Miranda, e de cidades vizinhas.
participou na manhã desta
Doutor Zeedivaldo faterça-feira (13), da inaugu- lou sobre a importância da
ração do Hospital Veter- universidade e do hospital
inário do Centro Univer- para a comunidade de Ensitário Adventista de São genheiro Coelho. “Esse é
Paulo (Unasp). O evento um presente para nós: terteve a presença do reitor mos uma faculdade como
do Unasp, doutor Martin Unasp e um hospital vetKuhn; do vice-reitor para erinário como esse dentro
educação superior do Un- do nosso município. Feliz
asp, doutor Afonso Ligório a cidade que tem um camCardoso; do diretor do po do Unasp”.
Campus, doutor Carlos
O prefeito aproveitou
Ferri; do coordenador do para falar sobre as ações
curso de medicina veter- relacionadas a saúde an-

imal, através do Projeto Melhor Amigo. “Em
breve, vamos inaugurar
na cidade o nosso centro
de apoio, o Pet Container.
Vamos assinar hoje mais
um convênio com a universidade, que vai trazer
benefícios para a nossa
população e para a causa
animal”.
O doutor Ferri agradeceu a presença dos alunos,
como sendo a principal
razão para a existência
do hospital. “Vocês são a
razão da existência desse
prédio e do curso de medicina veterinária. É um
sonho que se torna real-

idade e uma perspectiva imensa para o Unasp,
para o curso de medicina
veterinária e para comunidade”.
O coordenador do curso, doutor Aranega, salientou a importância do
médico veterinário para a
sociedade. “A nossa profissão não se entende só ao
cuidado com os animais.
O médico veterinário também cuida da saúde das
pessoas, seja na parte de
saúde pública; na parte
de zoonoses, que são as
doenças transmitidas dos
animais para os seres humanos e a covid-19 está aí

como um exemplo disso;
também temos a área de
produção de alimentos, na
parte de inspeção dos produtos de origem animal. E,
o médico veterinário, participa ativamente dessas
áreas”.
Ao falar com os alunos,
doutor Aranega ressaltou
a importância do hospital
na formação dos alunos.
“Até hoje vocês são só veterinários. A partir de hoje,
com a inauguração do hospital, vocês vão se tornar
médicos veterinários. Pois
é dentro do hospital que o
aluno se torna médico de
verdade”.

Convênio
Durante a inauguração,
o prefeito, Doutor Zeedivaldo e reitor do campus,
doutor. Kuhn, assinaram
um termo de intenção de
cooperação entre o Unasp e a prefeitura. Esse é
o primeiro passo para a
formalização de um convênio, que vai trazer muitos benefícios para a população da cidade, como:
consultas, intervenções
cirúrgicas, atendimento
hospitalar para animais
domésticos, além de apoio
em campanhas de vacinação e castração, entre
outros.

Prefeitura divulga programa que previne uso abusivo
de drogas, criminalidade e evasão escolar entre
adolescentes de Artur Nogueira

De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social
e do Lar Renascer, divulga inscrições para o programa gratuito “Famílias

familiares, criminalidade
juvenil, evasão escolar e
agressividade.
De acordo com o
secretário Amarildo Boer,
o objetivo é fortalecer os
vínculos familiares e o
desenvolvimento de habilidades de relacionamentos familiares e sociais,
por meio de sete reuniões.
As inscrições tiveram início nesta segunda-feira
(12) e seguem abertas.
Fortes”. A iniciativa proPara tanto, o morador
moverá encontros se- deve se cadastrar de forma
manais e trabalhará a on-line
(https://linktr.
prevenção de comporta- ee/programasrenascer) e,
mentos de risco nos nú- posteriormente, realizar a
cleos familiares de forma matrícula oficial. As ofica prevenir problemas inas serão realizadas na
como o uso abusivo de sede do Instituto Renadrogas, violências intra- scer, localizado na Rua

João Luiz Machado, 333
– Lado B, no bairro Bela
Vista. Dúvidas e outras
informações sobre o programa podem ser obtidas
através do (19) 3199-4642
ou no WhatsApp: (19)
9-9864-4463.

sais de acompanhamento
com um grupo composto
por até 15 famílias. Para
cada família, o ideal é ter
dois adultos (que podem
ser pais, mães, avós, tios
e irmãos maiores de 18
anos) para cada filho.
Nesses encontros, conOS ENCONTROS
duzidos por facilitadores
O coordenador do Lar que recebem capacitação
Renascer, Lucas Barbosa, especial dada pela Secreexplica que o programa é taria Nacional da Família,
baseado em uma metod- são abordados temas
ologia de prevenção de como: metas e sonhos
comportamentos de risco dos filhos; amor e limites
destinada a famílias com de responsabilidade dos
adolescentes de 10 a 14 pais; regras da casa; foranos de idade.
talecimento da comuniO “Famílias Fortes” cação familiar; proteção
é realizado por meio de contra o uso de substânencontros semanais e de- cias ilícitas; lidar com
pois outras reuniões men- pressão dos amigos e uti-

lizarão de vídeos e manuais para conduzir as práticas. Eles trabalham na
resolução e comunicação
de conflitos e se envolvem
em atividades para aumentar a coesão familiar
e o envolvimento positivo
dos filhos na família.
O programa tem o
apoio do Governo Federal e parceria da Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira e da Secretaria
Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
por meio do Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS). Ele
ainda conta com a realização da equipe técnica
da Associação Lar Renascer.

Projeto Bombeiros na Escola é sucesso em escolas
municipais de Jaguariúna
De Jaguariúna
A Secretaria de Educação de Jaguariúna e
o Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
entregaram hoje o certificado de participação
no Projeto Bombeiro

na Escola aos alunos de
três escolas municipais.
O evento aconteceu
no teatro municipal
Dona Zenaide. Receberam o certificado os
estudantes do 4º ano
Ensino Fundamental
I da escola municipal
Prefeito Joaquim Pires

Sobrinho I, Professor
Irineu Espedito Ferrari
e Professora Sada Salomão Horssi.
A secretária de Educação, Cristina Catão,
destaca que o objetivo da parceria com os
bombeiros é capacitar crianças e jovens a

identificar situações e
atitudes de risco para
evitá-los. “Trata-se de
um projeto piloto que
foi muito bem-sucedido. Agora estão mais
preparados para enfrentar situações adversas”,
afirmou
a
secretária.

Prefeitura de Artur Nogueira promove passeio para
110 idosos à Expoflora
Da Redação
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, promoveu um
passeio gratuito até a
Expoflora - maior fes-

ta de flores da América
Latina, na última sexta-feira (09). Os beneficiados foram os idosos
do programa Tempo
Feliz e do grupo da Terceira Idade ‘Vida Nova’.
De acordo com o
secretário
Amarildo

Boer, participaram cerca de 110 idosos, que receberam ingressos gratuitos. Eles puderam
conhecer as últimas
tendências e novidades
em flores e plantas ornamentais.
“Iniciativas
como

essa contribuem para
valorização e autoestima de nossos idosos.
Após anos sem atividades assim - devido
às restrições da pandemia da Covid-19, eles
saíram do passeio satisfeitos e com vontade de

voltar no próximo ano”, Holambra para dar as
disse.
boas-vindas à primavera e servir como uma
EXPOFLORA
grande vitrine para
A Expoflora é a maior mostrar as novidades
exposição de flores e e lançamentos da floplantas
ornamentais ricultura nacional. É o
da América Latina, re- “Fashion Week” braalizada anualmente em sileiro das flores.

Prefeitura inaugura AgilizaPosse e Sebrae Aqui em
Santo Antônio de Posse
Com intuito de oferecer
mais rapidez e facilidade
na prestação de serviços
essenciais à população,
a Prefeitura Municipal
inaugurou nesta terça-

-feira, dia 13 de setembro,
o AgilizaPosse. Com localização estratégica, a
unidade irá centralizar
os principais atendimentos municipais, como o

Cadastro Único, Procon,
Junta de Serviço Militar,
Banco do Povo, Balcão
de Currículos, emissão
de Carteira de Trabalho
e Serviço de Apoio PreviLC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

denciário.
Além disso, também
passa a funcionar a partir
desta terça-feira, 13, no
AgilizaPosse, o posto de
atendimento do Sebrae
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.16 08:47:29 -03'00'

Aqui em Santo Antônio de
Posse, para auxiliar as micro e pequenas empresas
da cidade e todas as pessoas que desejam empreender.

A solenidade aconteceu
na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro. O AgilizaPosse e demais serviços
funcionam das 8h às 17h,
de segunda a sexta-feira.
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Prefeitura inicia discussão para implantação de
Centro de Referência do Autista em Mogi Guaçu

De Mogi Guaçu
A criação de um Centro de Referência do Au-

te reunião no gabinete
do prefeito Rodrigo Falsetti. Representantes
das Secretarias Municipais da Saúde e de Educação participaram do
encontro, que contou
ainda com a presença
do Instituto Doutora
Rita Lobato e dos gestores do Centro de
Referência do Autismo
de Jaguariúna.
“Essa é uma reunião
tismo em Mogi Guaçu histórica. Nunca vi em
começou a ser discutida nossa cidade esse olhar
nesta quarta-feira, dia e essa preocupação com
14 de setembro, duran- essa causa, que é tão

importante”, ressaltou
o prefeito. “O Centro de
Referência para o atendimento dos autistas é
um sonho, está no nosso Plano de Governo e
já estamos iniciando as
discussões para que o
projeto saia do papel no
início do próximo ano”.
A meta da Prefeitura,
a partir daqui, é buscar
parcerias, a fim de que
o espaço possa ser implantado. A ideia é que
as Secretarias da Saúde
e de Educação participem efetivamente para

que os serviços já existentes no município
possam complementar
o novo projeto.
Uma comissão foi
formada e no próximo
dia 27 de setembro uma
visita será feita à sede do
Centro de Referência do
Autismo de Jaguariúna, o CAJ, um modelo
na região. O prefeito e
o vice-prefeito Major
Marcos Tuckumantel
também vão integrar
a comissão. Paralelamente, os responsáveis
pelo CAJ irão desen-

volver um projeto para
Mogi Guaçu.
“Queremos um Centro de Referência que
acolha
as
famílias
guaçuanas e, principalmente, o autista da melhor maneira possível.
Um local que ofereça
todos os atendimentos
multidisciplinares num
único espaço. Queremos que Mogi Guaçu
se torne referência para
tratamento e apoio às
famílias. Vamos investir para que isso aconteça”, reforçou Falsetti.

Construtora inicia reforma e ampliação do Centro
de Zoonoses
De Mogi Guaçu
A empresa NG7 Construtora Ltda começou
a reforma e ampliação
do Centro de Controles
de Zoonoses (CCZ), no
Jardim Alvorada, nesta
terça-feira, 13 de setembro. O valor do contrato é
de R$ 304.401,14, sendo
recursos próprios da Administração Municipal.
O prazo de execução é de
três meses, sendo a obra

fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).
A reforma do órgão é
um compromisso de campanha do prefeito Rodrigo
Falsetti. O espaço passará
por readequação. “Estamos cumprindo mais essa
promessa para a população de Mogi Guaçu, pois
a causa animal também
merece nossa atenção e
carinho. A obra será executada com dotação

própria para a reforma
total do espaço, inclusive
com a troca das redes hidráulica e elétrica”, contou o prefeito.
No primeiro semestre
de 2022, o chefe do Executivo esteve no local para
conhecer o projeto da obra
que prevê ampliação das
baias de canil; construção
de um gatil com solário;
edificação de novo muro
no entorno de 200 metros
lineares do perímetro do

terreno da sede; reforço
do telhado e instalação de
novo piso de cimento.
“Há anos, o lugar não
recebia melhorias e necessitava de estrutura
adequada para atender e
receber os animais. Após
o término da obra, teremos um espaço adequado
e ainda teremos condições
de ampliar os atendimentos. Esse é nosso compromisso”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Prefeitura inicia construção de píer no Parque dos Ingás

Nesta semana, foram iniciadas as obras de construção do píer no Parque
dos Ingás, no Centro. Em
fevereiro, a Companhia
Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb) conce-

deu licença ambiental para
que pudesse ser realizada a
edificação do ancoradouro
nas margens do Rio Mogi
Guaçu. As Secretarias Municipais de Turismo, de
Agricultura, Abastecimen-

to e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Obras e
Mobilidade (SOM) são as
responsáveis pela execução do projeto.
O secretário de Obras e
Mobilidade, José Antonio
Ortiz Bueno, contou que
o serviço realizado pela
Administração Municipal
conta com apoio da iniciativa privada responsável
pela doação das pedras do
tipo matacão que já estão
sendo colocadas no espaço.
“São pedras brutas, grandes e adequadas na aplicação deste tipo de ancoradouro, sendo elas, as
responsáveis de darem o
suporte da rampa de aces-

so do píer. Estas pedras são
bem resistentes e na hipótese de o Rio Mogi Guaçu
elevar o nível em período
de chuvas, elas resistirão
as correntezas”, comentou.
Píer
O secretário municipal de
Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, explicou que a licença de intervenção da Cetesb se fez
necessária porque o local é
uma Área de Preservação
Permanente (APP) sem
supressão de fragmento
de vegetação nativa. “É
importante destacar que a
soma das intervenções da
APP não pode ultrapassar
1.000 m² por propriedade
para implantação de acesso à água de pessoas e ani-

mais”, disse.
Ele disse também que o
píer será um diferencial
no Rio Mogi Guaçu. “Na
sequência, iremos iniciar a
estrutura propriamente do
píer que pelo projeto prevê
uma edificação de alvenaria com concreto e ferro,
que será construído em
área de 160,00 m² com 40
metros de extensão e cinco
metros de largura”, contou.
Segundo ele, o local deve
ser utilizado pela primeira
vez no dia 23 de setembro,
quando é comemorado o
Dia do Rio. “Neste dia pretendemos fazer um passeio
de barco pelo rio que será
realizado com a embarcação saindo desta nova base

do píer. A intenção é que
seja um passeio com os
alunos da rede municipal
de ensino”, comentou.
Luca disse que o píer tem
como objetivo oferecer
mais um importante atrativo turístico para Mogi
Guaçu e região. “Além de
possibilitar a realização de
passeios de barcos e caiaques e da prática de esportes náuticos, também
servirá para os trabalhos
do Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e Polícia Ambiental. No futuro, pretendemos explorar o espaço
por meio do comércio de
diversos ramos de atividades, o que irá gerar emprego e renda ao município”,
finalizou.

Judô ganha mais seis medalhas para Mogi Guaçu no
64º Jogos Regionais
Mogi Guaçu ganhou
mais seis medalhas no
64º Jogos Regionais do
Estado de São Paulo,
sendo três de prata e três
de bronze. Desta vez, as
medalhas vieram com a
equipe de judô Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer (SEL)/AJAS durante competição ocorrida no último final semana, em Amparo. Com
mais esta conquista, Mogi
Guaçu totaliza 18 medalhas - sete de ouro, cinco
de prata e seis de bronze.
Na disputa em Amparo, a equipe masculina
terminou na 9ª colocação
geral garantindo duas
medalhas de prata com os
judocas Mathias Fernando de Almeida e Marcelo
de Oliveira de Jesus. Já
o time feminino ficou em

4º lugar conquistando
uma medalha de prata
com Isadora Mariana e
outras três de bronze com
Hellen Caroline, Júlia Ribeiro e Ariane Evangelhista Lima.
Mogi Guaçu é uma
das sedes do 64º Jogos
Regionais do Estado de
São Paulo e, por isso, a
cidade já recebeu as disputas de tênis de campo,
futebol de campo, malha
e tênis de mesa. A cidade
integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da
competição organizada
pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
do Governo do Estado de
São Paulo.
Nesta edição de 2022,
não há uma cidade-sede
e os atletas também não
ficaram alojados em es-

colas. O Governo Estadual optou em realizar a
competição desta forma como medida preventiva no combate ao
coronavírus. As demais
cidades-sedes são Americana, Arthur Nogueira,
Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Casa Branca, Indaiatuba, Iracemápolis,
Mococa, Rio Claro, São
João da Boa Vista, São
José do Rio Pardo, Tambaú e Vargem Grande do
Sul.
O município confirmou a participação em
16 modalidades: damas,
atletismo, basquetebol,
bocha, capoeira, ciclismo,
futebol de campo, futsal,
judô, malha, natação,
taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei
de praia e xadrez.
LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
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Santo Antônio de Posse é palco
de mais uma edição da caminhada
Cooperatividade
Amigos dos Excepcionais
(APAE).

CNPJ - 47.517.929/0001-56 - R$ 440,00

Confira a agenda do
evento:
8h – Troca de camisetas
9:40h – Aquecimento
10h – Largada
Local: Praça da Igreja
Matriz – Santo Antônio de
(Rua Santo Antônio,
Não perca, no domingo, realiza a caminhada coo- Posse
355,
Centro)
25 de setembro, a Coope- peratividade, com intuito
Para mais informações
rativa Veiling Holambra de arrecadar alimentos e entre
contato atrae Sicredi, com o apoio da produtos de limpeza para vés do em
telefone
(19) 3802Prefeitura Municipal de o Lar São Vicente de Paulo 9350.
Santo Antônio de Posse, e a Associação de Pais e

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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Revelada pela Orquestra Jovem de Amparo-SP,
flautista Vivian Schionato vai estudar na Itália
eu conseguisse fazer isso
da vida, seria muito legal.
Quando eu tinha 15 anos,
os músicos, que eram
meus amigos, me disseram para fazer a prova da
Escola Municipal de São
Paulo, que até então eu
desconhecia sua existência. Eu passei. Foi o momento que decidi que era
isso que eu iria fazer na
minha vida”, diz Vivian.
O diretor artístico e
pedagógico da Orquestra
Jovem Circuito das Águas
(OJOCA), Joel Brandão,
Da Redação
damente 37km de Milão. ressalta que a aprovação
O curso tem duração de de Vivian para terminar
o bacharelado na Itália é
Musicista foi aprovada três anos.
para concluir o bachaVivian fez parte do cor- um feito para se comemrelado no Conservatório po de músicos da Orques- orar. “A Vivian foi uma
“Giacomo Puccini”, em tra Circuito das Águas professora, amiga e muGallarate; jovem atuou (OCA) entre 2016 e 2018. sicista muito importante
como flautista da Orques- Já em 2020 atuou como para o nosso projeto, que
tra Circuito das Águas e professora no curso de agora está expandindo
foi professora no proje- musicalização infantil do horizontes muito importo de musicalização in- projeto Orquestra Jovem tantes para o cenário mufantil desenvolvido pela Circuito das Águas (OJO- sical da região”, comenta.
Orquestra Jovem Cir- CA), que prossegue em
DESTINO TRAÇADO
cuito das Águas (OJOCA) andamento em Amparo,
NA INFÂNCIA
Com seu nome na no interior paulista.
O convívio de Vivihistória dos projetos
Diante da oportunidesenvolvidos
pelas dade de tornar realidade an Schionato com inorquestras OCA e OJO- o antigo sonho de estu- strumentos e a música
CA, em Amparo-SP, a dar na Europa, a jovem começou aos 8 anos de
flautista Vivian Schion- enfatiza que a vivência idade, quando passou a
ato, 20 anos, embarca no nas orquestras de sua ci- frequentar o projeto gradia 21 de setembro para dade natal, Amparo-SP, tuito “Ciranda Criança”
a Itália. A musicista foi foi fundamental para a na escola onde estudaaprovada para concluir decisão de apostar na car- va. Depois disso, aos 10
o bacharelado em flauta reira profissional de mu- anos, iniciou os estudos
de flauta transversal na
no Conservatório “Gia- sicista.
como Puccini”. As aulas
“Foi lá [OCA e OJO- Banda Marcial de Ampacomeçam em novembro CA] que descobri que ro (Bamma). Passou pelo
na cidade de Gallarate, na realmente gostava de to- Conservatório IntegraLombardia, a aproxima- car em orquestra, que se do da cidade até chegar

à Orquestra Circuito das
Águas (OCA).
Aos 16 anos, Vivian
Schionato foi aprovada
para estudar na Escola Municipal de Música
de São Paulo (EMMSP),
uma das mais conceituadas da América Latina. Já
na capital paulista, a flautista fez parte da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal e do Coro Jovem,
com quem se apresentou
no Theatro Municipal de
São Paulo.
Vivian participou também de concursos, festivais e masterclasses. Foi
destaque no concurso
da Orquestra Jovem do
Bixiga ao terminar em
primeiro lugar. Antes de
embarcar para Itália, Vivian continua com os estudos na Escola Municipal
de Música de São Paulo e
faz bacharelado em flauta
transversal na Universidade Estadual Paulista
(Unesp).
UM CAMINHO DE
DESAFIOS
Desde sua aprovação
para cursar o Conservatório “Giacomo Puccini”, Vivian Schionato tem
travado uma batalha para
obter recursos para viagem, pagamento da taxa
anual do conservatório,
matrícula, estadia e sobrevivência na Itália até
encontrar uma vaga no
mercado de trabalho.
A flautista organizou

uma “vaquinha” online
pelo site www.vakinha.
com.br, onde já conseguiu pouco mais de R$ 8
mil. Além disso, tem recebido ajuda via PIX (chave
vivian.flauta@gmail.
com), promovido rifas e
apresentações. Ela ainda
conta com a solidariedade de amigos. O objetivo é reunir ao menos R$
32 mil até chegar à Europa.
“O processo para que
eu chegasse até aqui não
foi nada fácil. Me exigiu muito sacrifício e da
minha família também
em todos os momentos.
Busco todas as alternativas possíveis para prosseguir com meus sonhos e
estudos, agora na Itália.
As despesas são muitas
e, infelizmente, não tenho condição de arcar com
tudo isso até encontrar
um trabalho lá”, diz Vivian.
A
flautista
ainda
reconhece que, além do
dinheiro, outros desafios surgirão pelo caminho. “Serão muitos. Outro
idioma, outra cultura.
Mas tudo isso é também
aprendizado, para ser
uma pessoa melhor e
consequentemente uma
musicista melhor. A expectativa é de muito estudo e de crescimento musical”.
Mesmo com as adversidades, a flautista faz
planos para depois que

concluir o bacharelado.
“A vida do músico não se
resume ao bacharelado.
Então, a minha intenção
é fazer mestrado em algum conservatório de
grande relevância na Europa, que normalmente
formam músicos para
conceituadas orquestras.
Depois, volto para o Brasil para atuar na área e
ensinar um pouco do que
aprendi do que ainda vou
aprender”, conclui.
SOBRE A ORQUESTRA JOVEM CIRCUITO
DAS ÁGUAS (OJOCA)
A Orquestra Jovem
Circuito das Águas (OJOCA) surgiu a partir da
ideia de ex-integrantes
da Orquestra Circuito
das Águas (OCA). Desde
2019, oferece o ensino
gratuito de violino, viola
de arco e violoncelo para
crianças, jovens e adultos
de Amparo e região, com
aulas coletivas de instrumento e teoria musical.
Em quatro anos de atividades atendeu ao menos
150 alunos.
Com incentivo do Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a orquestra
passou a partir deste ano
a desenvolver, em parceria com a ASA (Ação
Social de Amparo), aulas
de musicalização infantil
para crianças assistidas
pela entidade.

CEAFLOR comemora a Primavera e a alta da oferta e do
consumo das flores de corte usadas na decoração das festas
que voltaram com tudo

Da Redação
O Ceaflor, o grande
entreposto de flores,
plantas e acessórios
para floricultura, paisagismo e decoração,
localizado do Circuitos
das Flores, na região de
Holambra (SP), está otimista com a chegada da
estação das flores. Isto
porque esta primavera, em particular, chega
junto com um momento muito aguardado por
produtores, atacadistas
e decoradores: o aumento tanto da oferta como
do consumo de flores de

corte, que considera a
grande demanda reprimida de eventos e festas.
Muito utilizadas na
decoração de casamentos, festas de aniversário
e eventos institucionais
e corporativos, as flores
de corte foram, seguramente, um dos produtos mais diretamente
impactados pela pandemia. Devido o distanciamento social obrigatório, os eventos, festas e
comemorações coletivas
foram os primeiros a
parar e um dos últimos
a voltar, após dois anos,
com uma dificuldade a

mais: a baixa oferta de
produtos, que acabou
por elevar os preços.
Proprietário da Flor
Fácil, empresa que comercializa flores de
corte no Ceaflor, Daniel Antônio da Silva
está entusiasmado com
o cenário atual de mais
oferta e melhores preços. “Depois de um ano
e meio sem importar
bulbos, os produtores
de lírio arriscaram, investiram e agora chega
ao mercado uma grande variedade de produtos, com volume e cores
diferentes, agregando
valor aos arranjos e às
decorações. O lisianthus
também se destaca pela
variedade de cores e
preço competitivo. Já
as rosas chegam mais a
partir de outubro, visto que a produção está
relacionada ao clima e
à sazonalidade”, explica. Ele destaca também
as alstroemerias, por
exemplo, que chegaram
a custar 5 reais a haste
em maio e este mês está
10 reais o maço com 10
unidades. Outra forte
tendência que veio para
ficar é o uso de folhagens na confecção de
arranjos, como a semente de ligustro, xanadú,
costela de adão e draceLC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

nas brancas e vinho, que
complementam com cor
e graça todo tipo de arranjo e têm custo bastante competitivo.
Além das festas de
casamento que ganham
destaque em setembro, mês tão tradicional
como maio, e das festas
de 15 anos, comuns em
outubro, a expectativa
são as comemorações de
formatura, no período
de novembro a fevereiro,
que voltam com tudo e
com turmas ampliadas,
já que estiveram 100%
suspensas nos dois últimos anos.
Os eventos e festas
têm um peso muito relevante no setor da floricultura que é composto
por flores de corte, flores envasadas e plantas
ornamentais para decoração, paisagismo e jardinagem. “A retomada
do consumo registrado
antes da pandemia, somada à volta das festas
de formatura, é um excelente cenário, sobretudo porque há oferta de
produtos, o que torna os
preços mais acessíveis
e amplia as opções de
uso”, afirma o presidente do Ceaflor, Antônio
Carlos Rodrigues.
Flores e Acessórios
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.16 08:48:08 -03'00'

Inspirados pela chegada da Primavera que
colore jardins e áreas
verdes, produtores e comerciantes do Ceaflor
apresentam lançamentos em cachepôs e cestaria, acessórios para
jardinagem e paisagismo, como vasos e bancos para áreas externas
em diversas cores e modelos, bem como plantas próprias da estação,
como folhagens e copo-de-leite ou boca de jarro, muito utilizadas na
ornamentação de ambientes, e que só florescem nesta época do ano,
de setembro a dezembro. Destaque também
para as árvores frutíferas pouco comuns, como
as oliveira e cerejeiras.
Sobre o CEAFLOR

Mercado de flores,
plantas e acessórios
para floricultura, paisagismo e decoração que
reúne quase 400 empresas e atende todo o
país, o CEAFLOR completa 3 anos neste 24 de
setembro.
Localizado
no Circuito das Flores,
na região de Holambra
(SP), foi inaugurado em
2019 e, ainda em 2020,
iniciou a primeira ampliação, a fim de atender
à crescente demanda do
setor e acolher novas
empresas interessadas
em fazer parte do entreposto. Agora que a expansão está concluída,
a estrutura do Ceaflor
abriga 946 boxes, 670
vagas para caminhões,
sendo 362 em docas, e
mais de mil novas vagas
para estacionamento.
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Clube Náutico Joaquim Carlos vence na
Copa ADR de Futebol de Salão
De Pedreira
Representando Pedreira na Copa da Associação
Desportiva
Regional (ADR) de Futebol de Salão, catego-

rias Sub-12 e Sub-14, o
Clube Náutico Joaquim
Carlos esteve enfrentando as equipes de
Santo Antônio de Posse.
Pela Categoria Sub-

12 vitória do Clube
Náutico pelo placar de
8 a 4 e pela Categoria
Sub-14, nova vitória por
goleada pelo placar de
6 a 2. “Parabéns a todos
os jogadores e também

a Comissão Técnica pelas importantes vitórias
em mais uma rodada
da Copa ADR de Futebol de Salão”, destaca o
Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro.

Cultura e Fiscalização promovem evento de troca de
figurinhas da Copa do Mundo
De Itapira

Posturas promovem neste
domingo, dia 18, um evenA Secretaria de Cultura to para reunir colecionae Turismo e o Departa- dores para troca de figumento de Fiscalização de rinhas do álbum da Copa

do Mundo Qatar 2022.
A atividade acontece das
9h00 às 12h00 no Parque
Juca Mulato, na área da
quadra, e é gratuita.

A intenção é reunir
crianças, jovens e adultos
para uma ajuda mútua
para que todos completem os álbuns. Os interes-

sados precisam apenas se
dirigir até o local e levar
seus cards repetidos para
promover as trocas.
Bancas de jornal do

município também serão
convidadas para participar da atividade para comercializar álbuns e pacotes de figurinhas no local.

Dupla feminina de Artur Nogueira é vice-campeã em 6ª etapa
estadual de vôlei de praia
De Artur Nogueira
A dupla Karoll e
Thuania, da Associação Desportiva de Vôlei
(ADV), disputou uma
nova etapa estadual de

vôlei de praia neste final
de semana. A disputa
aconteceu em Piracicaba
e as atletas sagraram-se
vice-campeãs do Campeonato da Associação
Pró Voleibol (APV).

Durante o torneio, as
jogadoras
nogueirenses venceram as duplas
de Santa Rosa A, Santa
Rosa B, Piracicaba B e
Araraquara na semifinal.
Já na decisão final, Pira-

cicaba ganhou de Artur
Nogueira por 21 a 17.
“Estamos felizes em
poder fazer o que gostamos e defender o município nogueirense também no vôlei de areia.

Sem dúvidas, voltaremos mais fortes para as
próximas competições
para trazer resultados
ainda mais positivos”,
afirmam as vice-campeãs.

A dupla masculina
também participou do
campeonato. Maikon e
Ruan foram derrotados
na primeira fase, perdendo para Descalvado
e Barra Bonita.

Editais
EDITAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE ARTUR NOGUEIRA - SP, com base territorial em Cosmópolis, Engenheiro
Coelho e Conchal.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
		
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Artur Nogueira – SP, com base territorial em Cosmópolis,
Engenheiro Coelho e Conchal, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e da legislação vigente, a saber:
		
- ASSEMBLÉIA: Será realizada no próximo dia 24 do mês de setembro do ano 2022,
às 08:00horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 10:00horas, em segunda convocação, na sede social da entidade sita à Rua 10 de Abril, nº 1.341, Jardim Santa Rosa na cidade de Artur
Nogueira - SP.
		
Na referida assembleia, os trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
A)

Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior;

		
B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser
realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da base
territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria
profissional representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio Coletivo referente a data base
1º de novembro.
		
C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios ou
não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de grau superior na forma a
ser aprovada e convencionada.
		
D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à
diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Artur Nogueira, com base territorial em Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Conchal,
para, em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas
da base territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial. Artur
Nogueira, 12 de setembro de 2022.
				

Extrato de Contrato
PROCESSO n° 224/2022
CONTRATO n° 045/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN.
CONTRATADO:DOSITEC BOMBAS E COMPRESSORES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Soprador do modelo “Roots DRC0435 FF”, sendo as especificações conforme o orçamento apresentado pela Contratada, os quais integram este expediente. .
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
VALOR CONTRATAÇÃO: O valor global do material permanente contratado corresponde ao montante de
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme orçamento apresentado.
Data Assinatura: 09 de setembro 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: Aloisia M de Souza Paes creche inscrita
com CNPJ10886228000184 com nome fantasia. “Multiplicando o Saber” e localizada à Rua Odecio
Jose Mosca Número 29, Bairro João Aranha, Paulínia-SP e a Escola de Educação Infantil Jardim da
Valéria (Filial), inscrita CNPJ: 24.815.494/0002-01 com o nome fantasia “Colégio Carrossel” e localizada à Rua Ângelo Varandas nº 534 Santa Terezinha Cep: 13.140-802, que 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 a Aloisia M de Souza Paes creche (Multiplicando o Saber de Paulínia) e a Escola de Educação
Infantil Jardim da Valéria (Filial – Colégio Carrossel), 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, 16 de setembro de 2022 – Paulo Sérgio Silva Franco – Presidente do Sinpro Interior.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

VITAL GOMES DA SILVA
-PresidenteSINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO DE ITAPIRA, HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itapira, Holambra e Santo Antônio de Posse, para se reunirem em 02
(duas) Assembleias Gerais Extraordinárias, na forma Estatutária e da Legislação Vigente, a saber:
- PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 21 do mês de setembro do ano 2022, às
16:00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 17:00 horas, em segunda convocação, na sede social da entidade sita à Rua Anacleto Magalhaes Pereira, nº 103, na cidade de Itapira/
SP.

Nos termos dos art. 14 do Estatuto Social, ficam convocados os ASSOCIADOS FUNDADORES E
CONTRIBUINTES, membros com direito a voto, cf. arts. 6 e 7 do Estatuto Social, para ELEIÇÃO DOS
CONSELHEIROS, PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO E PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DIRETORIA do Clube Atlético Guaçuano a realizar-se no dia 04/10/2022, a se realizar na
sede da agremiação à Rua Hugo Panciera, 300, Centro, Mogi-Guaçu, São Paulo, que se instalará as
18:00 hrs em primeira convocação e as 19:00, com qualquer número de presentes, com apuração e
proclamação do resultado ao final da Assembleia.
Os associados que queiram, podem formar chapa de eleição, sendo que o prazo limite para as inscrições das chapas é até 08 dias antes do dia das eleições, podendo apenas serem candidatos os
associados fundadores ou contribuintes, em conformidade com o art. 7 do Estatuto. As inscrições das
chapas devem ser feitas na sede do CAG.
Mogi-Guaçu, 15 de setembro de 2022
________________________________
Rivelino Charton Salvi
Presidente do Conselho Deliberativo

- SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 22 do mês de setembro do ano 2022, às
16:00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 17:00 horas, em segunda convocação, na Rua Narcisa de Abreu Soares, nº 293, na cidade de Santo Antônio de Posse.
Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
				

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM
RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA

A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior;

				
B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com
as empresas da base territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio
Coletivo referente a data base 1º de novembro.
				
C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de
desconto da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria
profissional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de
grau superior na forma a ser aprovada e convencionada.
				
D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de
poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itapira, Holambra e Santo Antônio de Posse, para,
em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da
base territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.
Itapira, 16 de setembro 2022.
_____________________
Luiz Roberto da Silva
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados os senhores proprietários e moradores do Jardim Residencial
Boa Esperança, com sede na Rua Letícia Giaconeli Guisso , s/n no Jardim Boa Esperança em Artur
Nogueira/SP para Participar da Assembléia Ordinária a realizar no dia 16 de Outubro de 2022 com
início às 9:00 horas em primeira convocação e às 9:30 horas em segunda convocação, com qualquer
Número de presentes para deliberarem sobre os seguintes pontos:
1-Eleição de Nova Diretoria
2-Assuntos Gerais de interesse da associação
É obrigatório o uso de máscara e distanciamento social.
Artur Nogueira/SP 16 de Setembro de 2022.
Adolfo Luiz Marciano
Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Cosmópolis e Região,
situado na rua Tiradentes, nº 560, Jardim de Faveri, na cidade de Cosmópolis – SP, convoca todos os
trabalhadores associados ou não, da empresa Kurita do Brasil Ltda., para se reunirem em assembléia
para deliberação sobre a proposta do acordo coletivo de jornada de trabalho - horário móvel, no dia
22/09/2022, nas dependências da empresa, as 10h30. Cosmópolis, 14 de Setembro de 2022. Ricardo
Fernandes – Presidente.

LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2022

Processo Seletivo nº 001/2022

CANCELAMENTO E RETIFICAÇÃO
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, usando os poderes a ele inerente, faz saber por meio desta retificar o
edital de convocação de candidatos para admissão publicado na data de 09 de setembro de
2022:
Classificação
01º
02º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Amparo
Candidato
Lucia Gisele De Almeida
Luiz Gustavo Tinti

Ficando neste ato cancelado a convocação acima mencionada, devendo ser estabelecido a
convocação a seguir:
FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo 40h – Amparo
Classificação
Candidato
01º
02º

João Francisco Ribeiro de Campos Amorim
Valquíria Maria Otte Pimentel

Esclarecendo que o equívoco administrativo neste ato está corrigido, devendo a convocação
do cargo do Assistente Administrativo 40H ser estabelecida conforme necessidade do
município.

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 16 de setembro de 2022 à 22 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

Nada mais havendo para ser alterado.

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo 40h – Amparo
Candidato
João Francisco Ribeiro de Campos Amorim
Valquíria Maria Otte Pimentel

Holambra, 16 de setembro de 2022

Holambra, 16 de setembro de 2022.

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO
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Processo Seletivo nº 001/2021

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118
B – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa
jurídica de direito privado da administração de caráter assistencial, inscrito no CNPJ
19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº001/2022, CONVOCA os selecionados
abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no
período de 16 de setembro de 2022 à 22 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, 118B – 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 nº001/2022. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido
será considerado desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
02º
03º
04º

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 001/2021, CONVOCA os selecionados
abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço sobredito, no
período de 16 de setembro de 2022 à 22 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 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo 40h – Holambra
Candidato
Cleber Henrique Benatti
Elaine Cristina Plaça
Jessica Twijsel Wichinheski

Classificação
06º
07º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Paulínia
Candidato
Bruno Di Salvi
Danielle Fonseca Monteiro de Oliveira

Holambra, 16 de setembro de 2022.

Holambra, 16 de setembro de 2022

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Câmara Municipal de Artur Nogueira
Extrato de Contrato Aditado
CONTRATO: 033/2021
CONVITE: 006/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, tendo como vigência de 13 de setembro de 2022 a 13 de setembro de 2023, de acordo com contrato inicial e conforme Lei.
VALOR GLOBAL: R$ 178.455,34 (Cento e Setenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco
Reais e Trinta e Quatro Centavos).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais originárias não conflitantes com os termos do
presente aditamento.
Data Assinatura: 13 de setembro de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 001/2021
Setembro/2022
CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

CONTRATADO:

TELEFÕNICA BRASIL S.A.

OBJETO:

Serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico
fixo comutado) e Acesso a Internet IP Dedicado nos termos de concessões
e outorgas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

VIGÊNCIA:

12 (doze meses) - 01/09/2022 à 31/08/2023

VALOR ANUAL:

TERMO DE ENCERRAMENTO
SELEÇÃO PÚBLICA 03/2018 – CONCHAL
Tendo em vista o que estabelece no Edital de Abertura da Seleção Pública n.º 03/2018 – CONCHAL,
uma vez decorrido o prazo de sua vigência, qual seja 2 (dois) anos, já prorrogado uma vez por igual
período, o Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável, por
meio deste termo e no uso de suas atribuições estatutárias, torna público o encerramento da Seleção
Pública n.º 03/2018 – CONCHAL.
Cosmópolis, 12 de setembro de 2022
JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

VALOR MENSAL:

R$ 17.496,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)
anual
Mil,
R$
1.458,00
(Um
Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais) mensais

Câmara Municipal “Palácio Vereador Rodolpho Rossetti”, em 01 de Setembro de 2022.
VEREADOR JOSÉ PEDRO DE JESUS PAES
Presidente da Câmara Municipal

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E
VICENZOTTI LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.16 08:49:44 -03'00'
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Secretaria de Cultura & Turismo anuncia ‘Festival
de Primavera’ em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
Artur Nogueira contará com mais um super evento em seu calendário. A Prefeitura,
por meio da Secretaria
de Cultura & Turismo,
anuncia o “Festival de

Primavera”. O evento,
que celebra a chegada
da época mais florida do
ano, acontece entre os
dias 24 e 25 de setembro,
na Lagoa dos Pássaros.
De acordo com o titular da pasta, Renato Carlini, os dois dias serão

recheados de novidades
para divertir toda a família, com shows musicais e encontro anual
de carros clássicos (Old
Motors Fest) - em homenagem ao antigo organizador do evento, Carlos
Sérgio Rotoli.

“O objetivo é promover atrações para dar as
boas-vindas a estação
mais linda do ano, que
é a Primavera, e ainda
proporcionar momentos
de lazer à população nogueirense”, enfatizou.
Dentre as atrações

musicais estão as bandas
Finder, Keep on Rock e
You Groove. Toda a programação contará com
praça de alimentação
montada pela Associação de Feirantes e Ambulantes de Artur Nogueira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
-24 de setembro, sábado, a partir das 19h shows musicais
-25 de setembro, domingo, a partir das 10h Old Motors Fest e shows
musicais

Estrutura da Feira Popular do Livro começa a ser
montada em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

ro é uma iniciativa que
tem alcançado diversas
Com apoio da Prefeitu- cidades brasileiras, com o
ra, por meio da Secretar- intuito de promover a litia de Cultura & Turismo, eratura e incentivar a leiArtur Nogueira receberá tura. Sua atividade prina Feira Popular do Liv- cipal é a comercialização
ro - ação de abrangên- dos produtos a preços
cia nacional. A estrututa acessíveis.
começou a ser montada
De acordo com o
na tarde desta quarta-fei- secretário de Cultura &
ra (14), no Calçadão da Turismo, Renato Carlini,
Avenida 15 de Novembro. a parceria beneficiará a
O evento literário tem in- Biblioteca Municipal com
ício amanhã (15) e vai até uma doação de 100 liv30 de setembro, sempre ros. “Uma iniciativa que
das 8h às 20h.
vai integrar a comuniA Feira Popular do Liv- dade escolar e população

nogueirense, e que ainda
promoverá turismo durante os quase 15 dias de
evento”, disse.
Segundo a organização, a feira será palco
para o encontro das principais editoras, livrarias
e distribuidoras do país,
apresentando seus mais
importantes lançamentos
para aproximadamente
1.200 títulos com desconto de até 70% do preço de
capa.
As temáticas e gêneros das obras são dos mais
variados, incluindo filo-

sofia, literatura, mangá,
quadrinhos, infantis, de
culinária e muitos outros.
A Feira Popular do Livro
é aberta ao público e destinada a todas as faixas
etárias.
SERVIÇO
Feira Popular do Livro
Quando: 15 a 30 de setembro
Horário: 08h às 20h
Local: Calçadão da Av.
15 de Novembro, no Jardim Planalto
Aberta ao público e
destinada a todas as faixas
etárias

Museus municipais participam da 16ª Primavera dos
Museus e terão visitação noturna
De Itapira

visitação e a relação dos
museus com a sociedade.
De 19 a 25 de setemA principal atividade
bro os museus munici- neste período em Itapais participam da 16ª pira será a visitação em
Primavera dos Museus, horário noturno nos
que neste ano traz como três museus situados
tema “Independências e no Parque Juca Mulato
museus: outros 200, out- (Museu Histórico, Muras histórias”. O evento é seu de História Natural
coordenado pelo Ibram e Casa Menotti Del Pic(Instituto Brasileiro de chia) que ocorrerá no dia
Museus) e envolve todos 20 das 18h30 às 21h00.
os museus do país com “A ideia é oferecer um
o objetivo de divulgar e horário alternativo para
valorizar os museus bra- que as pessoas possam
sileiros, incentivando a conhecer os nossos acer-

vos”, disse José Carlos
Simão Cardoso Júnior,
coordenador dos museus
municipais.
Além dos três museus
situados no Parque, Itapira também conta com
o Museu do Esporte
que está situado na antiga Estação Fepasa.
Os horários normais de
visitação são de terça a
sexta das 8h00 às 11h20
e das 13h00 as 17h20, à
exceção da Casa Menotti que abre das 9h00 às
11h20 e das 14h00 às

17h20. Aos domingos,
os museus Histórico e de
História Natural também
funcionam das 9h00 as
12h00. A entrada é franca para todos.
Mais detalhes sobre
16ª Primavera dos Museus estão disponível no
site
www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/
eventos/16a-primavera-dos-museus. Outras
informações sobre os
museus de Itapira estão
no endereço www.museusitapira.com.br.

Ensaios de “Simplesmente Encanto” continuam em Pedreira
De Pedreira
O Espetáculo Musical
“Simplesmente Encanto”, inspirado no filme
“Encanto”, promete ser
um sucesso! Os ensaios
seguem a todo vapor, e
o elenco está cada vez
mais preparado para
subir ao palco e entregar uma experiência
única aos espectadores.
Segundo o Secretário
de Cultura e Economia
Criativa João Paulo Nascimento, “a atmosfera
de ‘Simplesmente Encanto’ exala cor, vida
e felicidade! Nossos
atores são extremamente talentosos e estão

comprometidos com os
ensaios. Desejamos inovar, transmitir ao público uma experiência
completa, resultado de
um intenso trabalho em
equipe que promete dar
bons frutos”, concluiu.
A novidade de “Simplesmente
Encanto”
está deixando a população de Pedreira muito
animada. Para o Prefeito Fábio Polidoro,
o espetáculo promete
encantar não somente
as pessoas que já conhecem o enredo do filme,
como também aquelas
que nunca tiveram contato com a história. “A
promessa é de apresen-

tações ricas em detalhes, com entrega total
dos atores e das atrizes que se comprometeram a fazer parte deste
grande sonho. Todos estão convidados a prestigiar a nova atração em
Pedreira”, enfatizou.
A estreia está agendada para o fim do mês
de outubro, e a entrada
será gratuita. A peça seguirá um cronograma de
apresentações simples,
mas eficaz: durante o
dia, alunos de primeira
à quarta séries das escolas prestigiarão o espetáculo; a noite, as apresentações serão abertas
ao público em geral.
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.16 08:49:54 -03'00'

