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Veiling Market: Evento permite compras antecipadas de
flores e plantas para o último trimestre
A Cooperativa Veiling
Holambra realiza, nos dias
22 e 23 de setembro, em
Santo Antonio da Posse,
no interior de São Paulo,
o 24º Veiling Market, uma
feira de negócios na qual
os cerca de 600 principais
atacadistas de todo o Brasil, redes de autosserviço,
floriculturas, shoppings e
garden centers têm acesso
direto aos produtores para
conhecer os novos produtos
e as tendências do mercado
de flores e plantas ornamentais e realizar negociações diretas a médio e longo
prazo. A abertura será às
8h do dia 22, pelo CEO da
CVH, Jorge Possato.
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Renovias promove ações de segurança
durante a Semana Nacional de
Trânsito
e 19 a 23 de setembro,
diversas ações de conscientização estão programadas
para acontecer em alusão à
Semana Nacional do Trânsito. Iniciativas que buscam
conscientizar públicos de
todas as idades sobre a importância do respeito às leis
e a prudência no trânsito
serão realizadas em parceria
com os órgãos de segurança.
As ações envolvem cidades
da malha viária da Renovias
e integram o Programa de

Redução de Acidentes (PRA)
desenvolvido em parceria
com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo
(Artesp).
A concessionária desenvolve campanhas educativas ao longo de todo o ano,
mas na Semana Nacional de
Trânsito, as ações são intensificadas. O objetivo é sempre a segurança dos clientes
que utilizam as rodovias,
com foco na redução do número de acidentes e mortes.

As atividades da Semana
Nacional de Trânsito começaram no dia 19, segunda-feira, no km 175, da SP-342,
em Mogi Guaçu, com uma
campanha educativa para
pedestres, sobre travessia
segura nas rodovias. A ação
denominada “Café na Passarela” visou estreitar os
laços com a comunidade e
proporcionar um momento
de orientação aos moradores dos bairros que ficam à
margem da rodovia.
Página 3.

Expoflora
Holambra
Obra da
oferece
ETA 5 em entrega nova
variedades de
Jaguariúna UTI Móvel “stroopwafels”
e veículos
entra na
e doces
para serviços
reta final de
com flores
da Saúde
comestíveis
construção

As obras de construção da ETA (Estação de
Tratamento de Água) 5 de
Jaguariúna já estão na fase
final. A nova estação irá
ampliar em 50 litros por
segundo o abastecimento
da cidade. Segundo o DAE
(Departamento de Água e
Esgoto) de Jaguariúna, a
previsão de entrega da ETA
5 é no final do próximo mês
de outubro. A obra é orçada em R$ 3,1 milhões com
recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento), da Caixa
Econômica Federal, e teve
início em maio do ano passado. De acordo com o DAE,
a fase final da obra inclui a
interligação das estruturas
e dos filtros.
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O prefeito Fernando
Capato entregou na última
semana ao Departamento
Municipal de Saúde três
novos veículos e uma ambulância UTI zero quilômetro inteiramente equipada
para assistência e transferência de pacientes em
situação grave. Um investimento de cerca de R$ 600
mil que contribuirá para
agilizar e fortalecer os serviços de saúde oferecidos
em Holambra.
A unidade móvel dispõe
de cardioversor, bomba de
infusão, ventilador pulmonar adulto e infantil, aspirador de sangue e secreção,
incubadora neonatal, entre
outros materiais necessários para estabilização,
tratamento intensivo e
acolhimento com conforto.
Página 4.

A tradicional bolacha holandesa, o “stroopwafel” (waffle recheado com caramelo),
ganha novas e diferentes
coberturas e, inclusive, vem
decorada com flores comestíveis, a exemplo do doce batizado de “Bloem Pot” (flor no
pote). Até o sorvete ganhou
o sabor da bolacha e é usado
como recheio do stroopwafel,
deixando-o mais refrescante.
Essas são algumas das novidades gastronômicas que
confeitarias, sorveterias e restaurantes apresentam na 39ª
edição da Expoflora, a maior
exposição de flores e plantas
ornamentais da América Latina, que acontece entre 2 e 25
de setembro, de sexta-feira a
domingo, em Holambra, no
interior de São Paulo.
Página 6.

LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.20 08:25:32 -03'00'

Prefeitura
de Mogi
Guaçu abre
concurso
público
para quatro
cargos
Foi publicado na última sexta-feira edital de
abertura de inscrição para
concurso público da Prefeitura de Mogi Guaçu. Ele
está disponível no Portal
do Governo pelo link htt p s : //w ww . m o g i g u a c u .
sp.gov.br/concursos.html.
São quatro cargos públicos: auxiliar de serviços
gerais, auxiliar de serviços
operacionais, escriturário
e salva-vidas.
Página 6.

Prefeitura
de Itapira
abre
inscrições
para
novo
concurso
público
Página 5.

Judocas de Artur Nogueira
conquistam 15 medalhas no final
de semana

Alunos do Projeto Judô
Esporte Social conquistaram
15 medalhas após participação em campeonatos neste
final de semana. Os atletas
subiram nos tatames da
região para a fase Regional
do Campeonato Paulista

Aspirante Sub15/18 e a Copa
Itapira. Das 15 medalhas, 6
são de ouro, 2 são de prata
e 7 são bronze. O projeto é
mantido pela Prefeitura de
Artur Nogueira, por meio
da Secretaria de Esporte e
Lazer.
Página 7.
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ARTIGOS

Cuidar da sua
saúde mental é um
exercício diário

Geração de energia
a partir do lixo deve
ser parte importante
da transformação
ambiental do Brasil

*

Por Marta Axthelm

*
Por Daniel Sindicic
Sustentabilidade e
responsabilidade ambiental – ainda bem –
tornaram-se palavras
da moda no Brasil
nos anos recentes.
Seguindo a tendência
global, gradualmente
vamos compreendendo o valor de práticas
voltadas à preservação do meio ambiente
e à gestão inteligente
de recursos naturais.
Aos poucos, vamos
compreendendo também que essa transformação passa pelo
comportamento dos
cidadãos, pela ética
dos empresários e detentores de meios de
produção, e também
por políticas públicas
que estimulem novos
e positivos hábitos.
A questão do descarte de resíduos é
um problema que faz
parte desse escopo, e
que encontra desafios
de proporções continentais em um país
com o vasto tamanho
e a complexa realidade socioeconômica
do Brasil. Nosso país
gera mais de 82 milhões de toneladas
de resíduos sólidos
urbanos ao ano, o que
representa cerca de
390 kg por habitante,
segundo o Panorama
dos Resíduos Sólidos
no Brasil[1], relatório
produzido pela Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Público e
Resíduos Especiais).
O relatório indica
ainda que somente
4% desse volume é
reciclado, o que nos
dá uma dimensão
preocupante do que
esse problema representa para gestores
públicos atualmente. Curiosamente, a
pesquisa indica que
74% dos municípios
no país relataram
apresentar alguma
iniciativa de coleta
seletiva. Faltam então
esforços no sentido
de otimizar o destino
final dessa coleta, tratando os resíduos de
forma efetiva, além
da promoção de políticas que incluam as
camadas mais vulneráveis da população
no processo de coleta
seletiva, indo além de
iniciativas pontuais
que atinjam apenas
os nichos mais bem
assistidos da sociedade.
Avanços gradativos têm sido feitos
para combater esse
cenário no campo
da legislação. Em
2010, foi publicada
a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº
12.305/2010[2]). Dez
anos depois, foi publicado o Novo Marco
Regulatório do Saneamento (Lei Federal 14.026/2020[3]),

instituindo novos padrões de qualidade e
eficiência na prestação, na manutenção
e na operação dos sistemas de saneamento
básico, além da regulação tarifária e operacional dos serviços
públicos voltados ao
tema.
Desde então, alguns municípios têm
avançado com a instituição de políticas
locais voltadas à arrecadação de recursos próprios para a
gestão inteligente do
lixo urbano – parte
importante da problemática do saneamento básico. Segundo levantamento feito
pela ANA (Agência
Nacional de Águas e
Saneamento Básico)
no início de 2022,
mais de 1.600 municípios já iniciaram a
implementar cobranças pelo serviço de
coleta de lixo[4].
Esse número ainda
é baixo, visto que o
Brasil possui atualmente cerca de 5.568
municípios, mas já
representa um avanço
em um país com cerca
de 3 mil lixões, que
geram juntos cerca de
30 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera ao ano, segundo
estudos recentes[5].
É necessário, portanto, o compromisso conjunto das prefeituras, estados e
união, mas também
do setor privado, na
tomada de ações voltadas à destinação
correta dos resíduos, fazendo valer não
apenas a nova lei, mas
demonstrando na
prática a adoção dos
tão propagandeados
valores de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
Além do fortalecimento de campanhas
e centros destinados
à reciclagem e educação ambiental da
população, outra ação
que pode ser tomada
de imediato é o incentivo à geração e valorização de energia
a partir de resíduos
sólidos. Edições recentes do Relatório
do Painel Climático
da ONU[6] indicam
que usinas que trabalham com esse tipo de
geração de energia reduzem em oito vezes
as emissões de gases
de efeito estufa se
comparados a aterros
sanitários.
Trata-se de uma
tecnologia consagrada e largamente utilizada no hemisfério
norte, em particular na Europa, e que
pode representar uma
ferramenta valiosa
nesse momento de
transformação em
que vivemos.
Já sabemos que a

geração de resíduos
sólidos domésticos é
algo crescente, que
acompanha o aumento da população mundial e da cultura de
consumo desenfreado, e que representa
um fator assombroso
de poluição no meio
ambiente.
O que precisamos
assimilar, enquanto
governos e sociedade, é que isso representa também um
potencial inesgotável
de geração de energia limpa, a partir do
tratamento térmico
de boa parte desses
resíduos feito de forma correta, capaz de
produção constante - diferentemente
de outras fontes de
energia verde como,
a solar e a eólica, que
ficam vários períodos
sem produzir energia na falta do sol e
de ventos, tornando
necessária a ativação
de usinas termoelétricas.
É necessário, portanto, que o incentivo
e a implementação de
usinas de transformação de resíduos sólidos em energia seja
parte importante das
novas políticas voltadas ao saneamento
urbano em municípios de todo o Brasil, pois somente elas
podem representar
uma alternativa muito mais benéfica e inteligente aos aterros
sanitários espalhados
por todo o território
nacional.
Como é sabido pelos especialistas em
gestão de resíduos, os
lixões estão longe de
ser a destinação mais
adequada. Ao contrário, apesar de baratos, têm sido cada
vez mais condenados
do ponto de vista ambiental em razão da
emissão de gases de
efeito estufa e das
contaminações dos
lençóis freáticos e da
degradação dos solos,
além do desperdício
de recursos energéticos contidos na massa
do resíduo. Portanto,
devem ser considerados inimigos da conservação ambiental
a serem eliminados
e combatidos[7], e a
transformação dos
resíduos em energia é
um aliado importante
nessa jornada.
* PhD. Daniel Sindicic, doutor em Engenharia Mecânica
pela Universidade de
São Paulo. CEO do
Grupo LARA e consultor técnico de desenvolvimentos de
projetos Waste-to-Energy. Professor do
MBA Recuperação
Energética e Tratamento de Resíduos
da FGV.
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Atitudes que
soam como corriqueiras para muita
gente, como abrir
uma janela para
deixar a luz do sol
entrar em casa
ou se levantar da
cama para o começo de um dia rumo
ao trabalho, podem ser um grande
desafio para pessoas que lidam com
crises de ansiedade e quadros de
depressão.
Com a pandemia, e ss es cas o s
se agravaram ainda mais. Segundo a Organização
Mundial da Saúde
(OMS) houve um
aumento de 25%
na prevalência de
ansiedade e depressão em todo o
mundo¹. Ainda de
acordo com a instituição, o Brasil
lidera o ranking de
casos de depressão
na América Latina - mais de 11,5
milhões de brasileiros sofrem com
a doença - e ocupa o topo do mais
ansioso do mund o - c erca de 19
milhões de pessoas têm transtorno
de ansiedade no
país².
Com a chegada
de mais um Setembro Amarelo é importante
ressaltar que se
algo não está bem
com a nossa saúde
mental podemos
buscar ajuda especializada. Aceitar
que ir ao psiquiatra ou psicólogo
será fundamental
para se recobrar o
equilíbrio mental
e possibilitar que
de forma mais breve voltemos a nos
sentir bem. Convivemos ainda com
o preconceito e o
estigma a respeito
de questões que
e n vo lv am a s aúde mental, assim

aceitar buscar ajuda especializada
é um passo muito
importante.
Entender que
pequenas ações
devem ser consideradas como
conquistas diárias
para quem precisa
cuidar da saúde
mental. E não se
cobrar demais, em
momentos que não
conseguimos desempenhar nossas
atividades do dia a
dia. Saber que isso
irá passar e que
o caminho para o
bem-estar é uma
construção. E que
a prevenção precisa partir de reações positivas na
vida das pessoas.
Poder falar sobre
como nos sentimos
nos faz bem! Nos
GAO’s - Grupos de
Apoio Online da
ABRATA - Associação Brasileira
de Amigos, Familiares e Portadores de Transtornos
Afetivos, pacientes
e familiares encontram um espaço de
trocas de experiências e vivências
entre iguais, com
uma escuta ativa
e empática, sempre num ambiente
de acolhimento e
respeito. Com esse
compartilhar, as
pessoas logo percebem que não são as
únicas a atravessar
dificuldades, surgindo a sensação
de pertencimento e uma rede de
apoio se estabelece
e que muito contribui com a melhora
gradativa das pessoas.
Em um mundo
que ainda vive sob
o estado pandêmico, sabe-se que
muitas famílias foram afetadas pelas
consequências do
isolamento social e
das restrições impostas para frear
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o avanço do vírus.
Crianças se alfabetizam com atraso, trabalhadores
acumularam mais
funções do que deveriam e outros
perderam o emprego. Isso tudo abriu
espaço para outros
problemas, fazendo com que a saúde mental ficasse
mais em evidência.
E como podemos ter cuidados
diários para melhorar a saúde
mental? Algumas
sugestões, como
ter uma rotina de
vida, com cuidados com o corpo
e a mente, respeitando as horas de
sono, buscando
uma alimentação
equilibrada e saudável, incluir práticas de atividades
físicas e de lazer
regulares, tomar
sol, fazer caminhadas.
Não existe uma
fórmula mágica que sirva para
todas as pessoas.
O que é uma conquista diária para
uns, pode não ser
para outros. Assim
buscar construir o
seu próprio ritual
de cuidados com a
saúde mental com
coisas que goste e
te façam bem.
*Marta Axthelm
é presidente da
ABRATA (Associação Brasileira de
Familiares, Amigos e Portadores
de Transtornos
Afetivos)
Referências
Pietrabissa G,
Simpson SG. Psychological Consequences of Social
Isolation During
COVID-19 Outbreak.
Front
Psychol. 2020 Sep
9;11:2201.
Organização
Mundial da Saúde.
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Renovias promove ações de segurança
durante a Semana Nacional de Trânsito
Da Redação
De 19 a 23 de setembro, diversas ações de
conscientização estão
programadas para acontecer em alusão à Semana
Nacional do Trânsito.
Iniciativas que buscam
conscientizar públicos de
todas as idades sobre a
importância do respeito
às leis e a prudência no
trânsito serão realizadas em parceria com os
órgãos de segurança.
As ações envolvem cidades da malha viária da
Renovias e integram o
Programa de Redução de
Acidentes (PRA) desenvolvido em parceria com
a Agência de Transporte
do Estado de São Paulo
(Artesp).
A concessionária
desenvolve campanhas

educativas ao longo de
todo o ano, mas na Semana Nacional de Trânsito,
as ações são intensificadas. O objetivo é sempre
a segurança dos clientes
que utilizam as rodovias,
com foco na redução do
número de acidentes e
mortes.
As atividades da Semana Nacional de Trânsito começam no dia 19,
segunda-feira, no km
175, da SP-342, em Mogi
Guaçu, com uma campanha educativa para
pedestres, sobre travessia
segura nas rodovias. A
ação denominada “Café
na Passarela” visa estreitar os laços com a comunidade e proporcionar um
momento de orientação
aos moradores dos bairros que ficam à margem
da rodovia.

Já no dia 20 de setembro, terça-feira, a Renovias fará a distribuição de
coletes refletivos e folhetos de orientação junto às
bases da PMRv nos kms
120 e 158. A ideia é que
o material chegue até os
andarilhos que circulam
pelo trecho, conscientizando-os sobre a necessidade de afastamento da
rodovia.
Na quarta-feira, 21 de
setembro, ocorrerá a principal atividade da Semana Nacional de Trânsito:
o Simulado de Acidente
com Emergência Química e Múltiplas Vítimas.
As equipes de Tráfego
e de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da
Renovias, participam do
simulado a partir das 9h,
no SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) em

Mogi Guaçu, localizado
na Rodovia Governador
Dr. Adhemar Pereira de
Barros, SP-340, km 175,
pista Sul. O treinamento tem como finalidade
promover a integração
dos profissionais que realizam atendimentos de
emergência nas rodovias
administradas pela Renovias e aperfeiçoar o trabalho das equipes da concessionária e dos demais
serviços de emergência da região, como o
Corpo de Bombeiros
de Mogi Guaçu, SAMU
Mogi Guaçu, Polícia Militar Rodoviária (PMRv),
CETESB, Defesa Civil e
Ambipar Gestão Ambiental.
Na quinta-feira, 22 de
setembro, os colaboradores da Renovias serão

orientados sobre direção
defensiva em uma palestra organizada pela CIPA
(Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes).
Para encerrar a semana, 21 crianças de 6 e 7
anos da Escola Bilingue
Maple Bear, farão uma
visita à sede da Renovias. Durante a visita, as
crianças terão a oportunidade de conhecer de
perto o CCO (Centro de
Controle de Operações)
e uma das ambulâncias
de atendimento. Na sequência, no auditório,
as crianças receberão
orientações sobre o uso
de cadeirinha e do cinto
de segurança, sobre não
jogar lixo na pista e ainda participarão de uma
atividade coletiva em
formato de brincadeira
sobre como garantir um

trânsito mais seguro.
PROGRAMAÇÃO DA
SEMANA NACIONAL
DE TRÂNSITO
19.09 – Café na passarela. 6h30, Rodovia
SP-342, Km 175
20.09 – Distribuição
de folhetos de orientação
para pedestres e coletes
refletivos nas bases da
PMRv, Km 120 e Km 158
21.09 – Simulado de
Acidente com Emergência Química e Múltiplas
Vítimas. 9h00, Rodovia
SP-340, km 175
22.09 – Palestra sobre
direção defensiva (Organização: CIPA). 9h00,
auditório da Renovias
23.09 – Visita dos
alunos da Escola Bilíngue Maple Bear à sede da
Renovias. 9h00, SP-340,
km 161.

Edmir Chedid apoia revisão da tabela SUS
em benefício da população
Da Redação
O deputado Edmir
Chedid (União) reiterou
nesta quinta-feira (15)
à Assembleia Legislativa a necessidade da revisão imediata da Tabela
SUS (Sistema Único de
Saúde). De acordo com o
parlamentar, há 15 anos
a tabela não é reajustada
pelo governo federal, o
que está tornando inviável a manutenção do
atendimento gratuito à
comunidade por hospitais filantrópicos e Santas
Casas.
“A revisão da Tabela
SUS é urgente. Sem esse
reajuste por parte do governo federal, o Estado e

os municípios acabam
arcando com grande parte dos custos para manter as Santas Casas, os
hospitais filantrópicos e
os hospitais municipais
que atendem a população
gratuitamente. Isso precisa mudar para que a
população deixe de ser
penalizada injustamente
no Estado”, comentou o
deputado.
Um exemplo da defasagem é o valor pago
por consulta. Em 2008,
o SUS pagava R$ 10,00
por consulta. Atualmente,
são pagos os mesmos R$
10,00. “Em São Paulo,
o governador Rodrigo
Garcia (PSDB) ajuda diretamente, assim como

as prefeituras. Mas a falta
de repasse do Ministério
da Saúde, por exemplo,
prejudica o atendimento
para quem mais precisa
de apoio e atenção”, disse.
Por fim, lamentou
que muitos hospitais e
Santas Casas tenham reduzido os atendimentos
aos pacientes do SUS em
razão da falta do reajuste
da Tabela SUS. A oferta
de leitos à comunidade,
principalmente os das
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), também
caiu devido à falta de
reajuste. “É inaceitável
o que está acontecendo
com o SUS e não podemos aceitar esta situação”,
acrescentou.

OAB SP assina termo de cooperação para
combater violência e fake news nas eleições
Da Redação
A Ordem dos Advogados do Brasil seção São
Paulo (OAB SP), por meio
de sua Comissão de Direitos Humanos, assinou,
nesta quinta-feira (15),
um termo de cooperação
com o Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana de
São Paulo (CONDEPE),
o Ministério Público de
São Paulo (MPSP), as
Defensorias Públicas de
São Paulo e da União
para monitorar e combater a violência política, violação de direitos
humanos de candidatos, e a disseminação de
fake news nas Eleições de
2022, no âmbito do estado de São Paulo. O país já
registra casos de mortes,
agressões e ataques relacionados a divergências
políticas.
A solenidade ocorreu
na sede da OAB SP, na
região central da capital
paulista, e foi assinado
pela presidente da Secional paulista, Patricia Vanzolini; o presidente do

CONDEPE, Dimitri Sales;
o procurador-geral de
Justiça do Estado de São
Paulo, Mário Luiz Sarrubbo; o defensor público-geral do Estado de São
Paulo, Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior; e
o defensor público-chefe
da União em São Paulo,
Clemens Emanuel Santana de Freitas. Estiveram
presentes também representantes de movimentos
sociais.
O termo de cooperação é uma iniciativa para
a preservação da lisura das eleições e defesa
da democracia. A união
de esforços dos órgãos
que assinam a proposta é inédita e pretende
agilizar a apuração de
atos que atentem contra o processo eleitoral,
possibilitando a devida
responsabilização de seus
autores, desestímulo de
atos violadores de direitos
políticos e disseminação
de fake news.
Após a assinatura, o
CONDEPE irá receber
as denúncias por meio
do e-mail (condepe@

sp.gov.br) e, dentro de 24
horas, irá encaminhar os
casos para o Ministério
Público de São Paulo, ou
a Defensoria Pública da
União, dependendo da
competência da Justiça
para investigar. Com o
termo, espera-se que as
investigações sejam iniciadas dentro de 48 horas.
“Todos nós já percebemos que é necessário
defender a nossa democracia. É preciso defender
a liberdade democrática,
porque a hora do voto deveria ser o clímax, a festa
do processo democrático
e o exercício máximo da
liberdade de escolha de
projetos e visões de país.
E o que vivemos é o cerceamento da nossa liberdade em duas frentes, a
fraude e a coação. Não
há liberdade com coação,
e não há liberdade com
mentira”, destacou Patricia Vanzolini ao comentar
a importância do termo.
“É importante assegurar mais um instrumento eficaz para que
as eleições ocorram com
lisura e assegurar que a

democracia esteja protegida, tanto de atos que
impeçam os exercícios
dos direitos políticos,
seja de candidatos ou
cidadãos que queiram
manifestar suas opiniões,
quanto de profissionais
da imprensa, e ainda que
a eleição não seja pautada
por mentiras”, explicou o
presidente do CONDEPE,
Dimitri Sales.
Eleições e medo
Uma pesquisa encomendada pelo Fórum
Brasileiro de Segurança
Pública e pela Raps (Rede
de Ação Política pela Sustentabilidade), realizada
pelo Datafolha, apontou
que 67% das pessoas se
sentem com medo de
serem agredidas fisicamente pela sua escolha
política ou partidária.
Antes mesmo do início
da campanha eleitoral
oficial, o país já havia
registrado um homicídio
com motivações políticas.
Mais recentemente, outro
caso foi noticiado.
Patricia Vanzolini ressaltou que apenas o medo
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dos eleitores já representa
uma situação grave. “As
pessoas estão com medo
de revelarem os seus votos, de saírem com uma
camiseta do candidato,
com adesivo no seu carro,
e como existe um temor
que por si só, ao meu ver,
já é um dano à democracia, nós precisamos conter esse dano”, reforçou
a presidente da Secional
paulista.
O defensor público-geral do Estado de
São Paulo, Florisvaldo
Antônio Fiorentino Junior, disse que o eleitor
não pode sofrer qualquer
tipo de pressão na hora
de escolher seu candidato
e destacou o objetivo da
cooperação. “Esse termo
marca o estreitamento e
otimização dos fluxos de
informações para identificar fatos, notícias ou
informações que tenham
relação com a violência
política”, explicou.
“Este é o sinal claro e
efetivo de que estamos
atentos”, exaltou o defensor público-chefe da
União em São Paulo, Cle-

mens Emanuel Santana
de Freitas, ao falar sobre
o termo e se colocar à
disposição para auxiliar o
cumprimento do objetivo
de garantir que o eleitor
decida e se expresse livremente nas Eleições 2022.
Fake news e as
agressões à imprensa
O procurador-geral de
Justiça do Estado de São
Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, também abordou um
dos pontos que o termo
pretende atacar, que é
evitar a disseminação
das fake news. “É um dos
problemas mais graves
que estamos enfrentando
nesta era, não só no Brasil, mas também em boa
parte do mundo. A opinião das pessoas está sendo manipulada através
desta verdadeira arma,
na qual se transformou
nosso celular e nossas
redes sociais”, lamentou.
Sarrubbo também
condenou os ataques que
a imprensa vem sofrendo durante a campanha
eleitoral, outro ponto que
o termo de cooperação
visa combater.
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Holambra entrega nova UTI Móvel e veículos para
serviços da Saúde
De Holambra
O prefeito Fernando
Capato entregou na última
semana ao Departamento Municipal de Saúde
três novos veículos e uma
ambulância UTI zero
quilômetro inteiramente
equipada para assistência
e transferência de pacientes em situação grave.
Um investimento de cerca
de R$ 600 mil que contribuirá para agilizar e

fortalecer os serviços de
saúde oferecidos em Holambra.
A unidade móvel dispõe
de cardioversor, bomba de
infusão, ventilador pulmonar adulto e infantil, aspirador de sangue
e secreção, incubadora
neonatal, entre outros
materiais necessários para
estabilização, tratamento
intensivo e acolhimento
com conforto.
“A gente trabalha todos

os dias para preservar a
qualidade de vida de Holambra e fazer mais em
cada um dos diferentes
setores da administração,
mas a saúde tem nossa prioridade”, destacou
o prefeito. “Trouxemos
duas novas ambulâncias
zero com apoio do governador Rodrigo Garcia
e de deputados parceiros
como o Barros Munhoz.
Agora somamos à frota a
UTI Móvel, que dará mais

segurança aos pacientes
em estado mais delicado
de saúde”.
Os veículos utilitários,
de acordo com o diretor
municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, serão
utilizados para fisioterapia
domiciliar, enfermagem
domiciliar e serviços da
Vigilância Epidemiológica. “São novas ferramentas que ampliam nossas
condições de trabalho no
dia a dia”, destacou.

Assistência Social e Conselho da Pessoa Idosa
promovem palestras sobre Alzheimer
Da Redação
A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, em parceria com
o Conselho Municipal da
Pessoa Idosa, está promovendo palestras sobre
o Dia Mundial do Alzheimer, visando a conscientização e desafios
do estigma que cerca a
doença. As palestras têm
sido ministradas pela
doutora Jessyka Bram,
gerontóloga especialista
em reabilitação cognitiva
para adultos e idosos.
A série de palestras teve
início no CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) Cruzeiro do
Sul, na última sexta-feira
(16), com uma roda de

conversa com o público
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e também com
os familiares e cuidadores
de idosos.
Na quarta-feira, dia
21 de setembro, às 9h, a
palestra será aberta ao
público, e ocorrerá no
CRAS Nassif que, provisoriamente, encontra- se
alocado no Centro Dia
do Idoso, que fica na Rua
Franco, 497, no Jardim
Zeni.
Já no dia 22 de setembro a palestra ocorrerá
no CRAS Florianópolis,
às 14h, na Rua Ormádio Pinola Filho, 396, no
Parque Florianópolis.
CONSCIENTIZAÇÃO

No Brasil, o dia 21 de
setembro é o Dia Nacional de Conscientização
da Doença de Alzheimer
e foi instituída pela Lei nº
11.736/2008.
A doença, descrita pela
primeira vez em 1906
pelo psiquiatra alemão
Aloysius Alzheimer
(1864-1915), se apresenta
como demência ou perda de funções cognitivas
(memória, orientação,
atenção e linguagem),
causada pela morte de
células cerebrais. Quando
diagnosticada no início,
é possível retardar o seu
avanço e ter mais controle
sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade
de vida ao paciente e à
família.

A doença é caracterizada pela piora progressiva
dos sintomas, entretanto, muitos pacientes podem apresentar períodos
de maior estabilidade. A
evolução dos sintomas
da Doença de Alzheimer
pode ser dividida em três
fases: leve, moderada e
grave.
As pesquisas têm progredido na compreensão
dos mecanismos que
causam a doença e no
desenvolvimento de drogas para o seu tratamento,
cujos objetivos são aliviar
os sintomas existentes,
estabilizando-os ou, ao
menos, permitindo que
boa parte dos pacientes
tenha uma progressão
mais lenta da doença.

“É importante ressaltar que o estilo de vida
é muito importante para
prevenir o Alzheimer.
Quanto mais cedo houver
uma mudança de hábitos,
mais fácil minimizar o
problema”, explica Jessyka Bram.

mantenha o cérebro ativo
aprendendo algo novo
– Exercitar-se: 30
minutos de atividade física de três a cinco vezes
por semana.
– Ter uma alimentação
saudável e balanceada
– Controlar o diabetes
e a pressão arterial
DICAS PARA PREVE– Expor-se ao sol ou
NIR O ALZHEIMER:
tomar suplementar com
– Estímulo ao cérebro: Vitamina D

Rede de proteção socioassistecial tem novo encontro
para avaliar ações no município
De Itapira
Na noite desta quinta-feira, 15, representantes
de entidades socioassistenciais, grupos religiosos
e voluntários que compõem a Rede de Proteção à
Família se reuniram para
avaliar as ações desenvolvidas no município
em prol das famílias vulneráveis.
O encontro ocorreu na
sede do CREM (Centro de
Referência Especializado
da Mulher). “Temos nos
reunido a cada três meses

para alinhar as ações,
definir metas e pensar em
estratégias para atender as
famílias em situação vulnerável do município. E
os encontros estão sendo
muito efetivos, com muita participação de todos
os envolvidos”, avaliou a
Secretária de Promoção
Social Regina Ramil
Marela.
A Rede foi criada no
início do ano passado para
facilitar a identificação e
atendimento de famílias
em situação de vulnerabilidade social do município

e também para fazer o cruzamento de informações
sobre as pessoas que
estavam retirando cestas básicas para que não
houvesse duplicidade nas
entregas. Uma assistente
social da Secretaria de
Promoção Social foi designada especificamente
para essa tarefa junto aos
membros da rede. “Essa
união fez com que as duplicidades e também as
denúncias de mau uso
dos alimentos fossem reduzidas. Mas, além disso,
essa troca entre pessoas

que atuam em diferentes
nichos nos ajuda a atingir
der maneira mais efetiva o
nosso público-alvo”, completou a secretária.
Os membros da Rede
de Proteção à Família
mantém contato contínuo para ações programadas e também para casos
emergenciais, sempre com
apoio da Secretaria de
Promoção Social através
de seus diversos equipamentos (CRAS, CREAS,
Centro Pop e outros) e do
Fundo Social de Solidariedade.

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente recebe novo veículo adquirido com o
prêmio “Município AGRO” do Governo do Estado
De Pedreira
No mês de dezembro de
2021, o Governo do Estado
divulgou o Ranking Município Agro, premiando
85 municípios, entre eles
Pedreira, que se classificou
em 20º lugar entre as 410
cidades inscritas.
Na ocasião da solenidade
de premiação realizada na
Sala São Paulo do Centro
Cultural Júlio Prestes, no
Centro da Capital Paulista,
em 07 de dezembro de 2021,
Pedreira esteve representada pelo Prefeito Fábio
Polidoro, Secretário de Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente Luciano

Dalto Godoi, assessora ambiental Agata Gasparini,
parte da equipe do Departamento de Agricultura Lilia
Santos Gouveia e Allury.
“No ciclo de 2019/ 2020 a
cidade de Pedreira ocupou
o 30º lugar com nota 48,2.
No ciclo 2020/2021 nossa
Pedreira ocupa o 20º lugar
entre as 410 cidades inscritas com nota 74,5, um salto
grande na disponibilização
de serviços aos agricultores”,
destacou então o Secretário
Luciano Dalto Godoi.
Fábio Polidoro esteve no
palco principal recebendo
das mãos das autoridades
o prêmio no valor de R$
50 mil. “O Ranking do Mu-

nicípio Agro é o incentivo
do Governo do Estado de
São Paulo para promover o desenvolvimento e a
implantação de políticas
públicas relacionadas ao
setor agropecuário, sendo executado em parceria
com a Prefeitura Municipal.
Parabéns a toda equipe pelo
excelente trabalho desenvolvido em nosso Departamento de Agricultura,
nossos agradecimentos ao
Secretário de Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi e seus assessores pela
dedicação em melhorar o
ambiente de trabalho e a
qualidade de vida de nossos agricultores”, enfatizou
LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

Fábio Polidoro.
Nesta semana a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente da Prefeitura de
Pedreira recebeu um novo
veículo, adquirido com o
prêmio recebido do Governo do Estado no valor de R$
50 mil somado a contrapartida do Tesouro Municipal.
“Adquirimos esta Caminhonete Fiat Strada que agora
passa a atender os projetos
desenvolvidos em prol dos
produtores rurais de Pedreira”, destacou no momento
da entrega das chaves o
Prefeito Fábio Polidoro.
As prefeituras ao aderirem ao Sistema Estadual
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de Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDRUS,
reconhecem a importância
do Agro e das necessidades
de investir em ações para

melhorar as condições de
vida das pessoas na área
rural. Uma forma de incentivar estas ações e o Ranking
do Município Agro.
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Evento permite compras antecipadas de flores e plantas
para o último trimestre
demia da covid-19, desta vez a feira não terá
formato híbrido e as
palestras serão gravadas,
porém não com transmissão online. Na quinta-feira (22), o evento
acontece das 8h às 18h
e, na sexta-feira (23),
Da Redação
acesso direto aos pro- das 8h às 16h. O 24º
dutores para conhecer Veiling Market contará
A Cooperativa Veiling os novos produtos e as com a participação de
Holambra realiza, nos tendências do mercado 157 produtores coopdias 22 e 23 de setem- de flores e plantas orna- erados. As inscrições
bro, em Santo Antonio mentais e realizar nego- podem ser feitas no link
da Posse, no interior de ciações diretas a médio e h t t p s : / / v e i l i n g . c o m .
São Paulo, o 24º Veiling longo prazo. A abertura br/noticias/24o-veilMarket, uma feira de será às 8h do dia 22, ing-market/
negócios na qual os cerca pelo CEO da CVH, Jorge
Novidades
de 600 principais ataca- Possato.
Nesta edição, além da
distas de todo o Brasil,
Diferente dos dois
oportunidade
da apreredes de autosserviço, últimos eventos que
sentação
das
flores e
floriculturas, shoppings estavam sujeitos a replantas
ornamentais
pee garden centers têm strições devido à pan-

los produtores para garantir a antecipação dos
negócios do setor, visando os eventos do último
trimestre do ano, O Veiling Market contará com
palestras voltada às floriculturas e demais pontos
de venda, além de ambientes decorados para as
próximas datas especiais
e importantes para a floricultura nacional, como
“Dia da Criança”, “Outubro Rosa”, “Halloween”, “Dia do Professor”,
“Finados”, “Novembro
Azul”, “Copa do Mundo”,
“Natal”, “Amigo Secreto” e “Réveillon”. O hall
de entrada do evento
contará com decoração
de Natal elaborada pelos decoradores Juliana

& Ezequiel, do Amora
Chantily, também responsáveis pela temática
da Copa do Mundo. Já o
espaço Floricultura terá
os arranjos feitos pelo
designer, decorador de
eventos e cenógrafo Raphael Soares.
Palestras
No dia 22, às 10h,
o premiado arquiteto
Pedro Caribé, vice-presidente do Retail Design Institute Brasil e
reconhecido por criar
espaços que emocionam os usuários e ficam marcados em suas
memórias, fala sobre
“Visual merchandising:
exposição de produtos,
atratividade, estratégias,

loja perfeita”. Às 14h, é
a vez da especialista em
Gerenciamento de Produtos, Branding, Neuromarketing e Customer
Experience e diretora da
Shopper Centric, Tatiana
Thomaz, expor sobre
o tema “Consumidor
no centro: jornada do
cliente, aplicando o conceito do consumidor no
centro das decisões”. No
dia 23, às 10h, a palestra
é com Fátima Merlin,
especialista em varejo
e comportamento do
consumidor e CEO da
Connect Shopper, sobre “Gerenciamento por
categoria: organização
de lojas, espaço focado
na cesta de compras do
cliente”.

Prefeitura abre inscrições para novo concurso público
De Itapira

deste ano. São dezenas
de vagas para 37 cargos
A Prefeitura abriu de diferentes níveis de
nesta sexta-feira, 16, às escolaridade. Os venci8h00, as inscrições para mentos variam de R$
o 2° Concurso Público 1.245,23 a R$ 5.378,81,

mais o auxílio alimentação de R$ 402,40 e
outros benefícios, dependendo da ocupação.
As vagas disponíveis
irão atender a deman-

da de várias secretarias
do município. O edital
completo com descrições
e detalhes de cada vaga
já pode ser acessado no
site itapira.sp.gov.br/

concursos.
As inscrições serão
feitas exclusivamente
pela internet através do
site da SH Dias (www.
shdias.com.br) e os va-

lores variam de R$ 30,00
a R$ 70,00, conforme
o cargo. A previsão é
que a prova objetiva seja
aplicada no dia 6 de novembro.

Obra da ETA 5 em Jaguariúna entra na reta final de
construção
De Jaguariúna

A obra é orçada em R$
3,1 milhões com recursos
A s o b r a s d e c o n - do Finisa (Financiamenstrução da ETA (Estação to à Infraestrutura e ao
de Tratamento de Água) Saneamento), da Caixa
5 de Jaguariúna já estão Econômica Federal, e
na fase final. A nova teve início em maio do
estação irá ampliar em ano passado. De acordo
50 litros por segundo com o DAE, a fase final
o abastecimento da ci- da obra inclui a interdade. Segundo o DAE ligação das estruturas e
(Departamento de Água dos filtros.
e Esgoto) de Jaguariúna,
“Essa obra de cona previsão de entrega da strução da ETA 5 é muiETA 5 é no final do próx- to importante para a
imo mês de outubro.
nossa cidade, pois há

mais de 20 anos que
Jaguariúna não realizava obras de ampliação
das estações de tratamento, necessárias para
acompanhar o desenvolvimento da cidade”,
avalia a vice-prefeita e
secretária do Meio Ambiente de Jaguariúna,
Rita Bergamasco.
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, também
concluiu neste ano um

conjunto de ações que
permitiu a ampliação
do tratamento de efluentes e fez o município
atingir 100% do esgoto
tratado em área urbana.
Foi construída uma rede
de esgoto para coletar
e interligar todo o efluente dos bairros Nova
Jaguariúna 1, 2 e 3, Colina do Castelo e Jardim
Botânico até a estação
elevatória de esgoto bruto 2, localizada no bairro
Nova Jaguariúna.

Prefeitura inaugura playground e academia adaptados para
pessoas com necessidades específicas
guração teve a presença
do prefeito doutor Zeedivaldo Alves de Mirada,
do vice-prefeito Adézio
Dias, da secretária de
estado dos direitos da
pessoa com deficiência Aracélia Costa, do
presidente da câmara
de vereadores Adauri
Donizete da Silva, membros do governo, além
dos vereadores Cristiano
De Engenheiro Coel- instalada no lago Munic- Wagner Gomes, Salvaipal ‘Pedro Ferreira de dor Figueredo de Souza
ho
Camargo’. A instalação e Sidney Barbosa Meris
A P r e f e i t u r a M u - foi possível graças a um (Neyzinho). Os alunos
nicipal de Engenheiro convênio, firmado pela da Associação de Pais e
Coelho inaugurou ofi- prefeitura municipal e a Amigos dos Excepcionacialmente na quinta-fei- Secretaria de Estado dos is (APAE) também comra (15), o playground Direitos da Pessoa com pareceram ao evento de
e academia adaptados Deficiência, do Governo inauguração, que teve a
apresentação dos alunos
para pessoas com ne- Estadual.
A cerimônia de inau- do projeto Orquestrando
cessidades específicas,

Esperança.
Doutor Zeedivaldo
falou da importância da
APAE para o município.
“Eu sempre digo, feliz
a cidade que tem uma
APAE. Quero agradecer
a presença de toda a
comunidade da APAE
hoje aqui. Muitos desses equipamentos serão
utilizados pelos alunos
da APAE, que tem mobilidade reduzida e isso é
muito importante para
a qualidade de vida na
nossa cidade”.
A secretaria de estado
dos direitos da pessoa
com deficiência Aracélia
Costa, falou sobre as
mais de 1400 pessoas
com deficiências que
moram em Engenheiro

Coelho. “Estou duplamente feliz hoje aqui.
Primeiro por entregar
esses equipamentos
adaptados para a população as mais de 1400
pessoas com deficiência
que moram na cidade e
é por elas que estamos
aqui. Segundo, por ser
o ‘Setembro Verde’, o
mês que nós comemoramos o dia nacional
de luta da pessoa com
deficiência. Essa entrega
de hoje representa mais
um passo para tornar
os municípios cada vez
mais acessíveis”.
Além do playground
e academia adaptados,
a secretária anunciou o
envio para a cidade de
outros equipamentos

adaptados, que serão
entregues nos próximos meses. “Nós já temos para ser entregues
ao município uma van
adaptada, que será utilizada para o transporte
de pessoas com deficiência e 1 quilômetro
de calçada acessível, que
será definido o local de
instalação”.
A prefeitura municipal, desde o início da atual gestão, tem dado uma
atenção especial para o
trabalho realizado pela
APAE na cidade. Entre
as primeiras ações do
prefeito está o aumento
do repasse de recursos
para a instituição, valor
que não era reajustado
há vários anos.

Equipe da Vigilância Epidemiológica participa de simpósio
estadual sobre HIV
De Itapira
No último sábado,
10, a equipe do SAE
(Serviço de Assistência Especializada) IST/
AIDS da Vigilância Ep-

idemiológica participou
do II Simpósio “Contínuo do Cuidado das Pessoas Vivendo com HIV/
Aids” promovido pela
Coordenação Estatual
IST/Aids da Secretaria

de Saúde do Estado de
São Paulo.
Estiveram presentes
a responsável técnica
pela Vigilância Epidemiológica, Josemary
Apolinário, as técnicas
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de enfermagem Rosemary Aparecida Franceschini Pereira, Isabel
Cristina Cestaro Olmedo e Valéria Donisete
Molão, a assistente social Ana Paula Maria
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.20 08:26:15 -03'00'

e a psicóloga Thaisa
Totollo.
O evento reuniu
profissionais de saúde
e usuários do Estado
de São Paulo e a programação englobou pal-

estras de especialistas
sobre HIV/Aids que
abordaram temas como
acolhimento, tratamentos, formação de equipe
técnica e cuidados paliativos.
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Prefeitura de Mogi Guaçu abre concurso público para
quatro cargos
De Mogi Guaçu
Foi publicado na última sexta-feira edital de
abertura de inscrição para
concurso público da Prefeitura de Mogi Guaçu.
Ele está disponível no Portal do Governo pelo link
https://www.mogiguacu.
sp.gov.br/concursos.html.
São quatro cargos públicos: auxiliar de serviços
gerais, auxiliar de serviços
operacionais, escriturário
e salva-vidas.
As inscrições vão poder
ser feitas a partir das 6
horas do dia 26 de setembro até as 23h59 do dia
23 de outubro exclusivamente pela internet pelo

endereço www.iuds.org.
br. O valor da inscrição
para todos os cargos é de
R$ 10,50. O candidato que
não tem acesso à internet
poderá comparecer no
Acessa São Paulo, localizado na Biblioteca Municipal João XXII do Centro
Cultural, na Avenida dos
Trabalhadores, nº 2.651,
no Jardim Camargo, no
período das 9h às 12h e
das 13h às 16h.
O candidato deve ter
18 anos completos na data
da contratação, estar em
dia com as obrigações
resultantes da legislação
eleitoral e também do
serviço militar, assim
como não ter sido demit-

ido por justa causa, entre
outras condições descritas
no edital. O candidato
deve inscrever-se para
apenas um emprego, pois
as provas objetivas serão
aplicadas no mesmo dia e
horário.
A prova objetiva tem
data prevista para acontecer em 13 de novembro.
As informações contendo
o local e horário para realização serão publicadas
no dia 8 de novembro,
no Diário Oficial do Município (https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.
html), afixadas no Quadro
de Avisos do Departamento de Recursos Humanos
e divulgadas pela internet

nos sites www.iuds.org.br
e www.mogiguacu.sp.gov.
br.
Todo o processo do
concurso é de responsabilidade da Empresa IUDS
– Instituto Universal de
Desenvolvimento Social, supervisionada pela
Comissão Permanente e
Organizadora de Concursos Públicos e Processos
Seletivos da Prefeitura.
Os cargos e salários
estão no quadro abaixo:
Auxiliar de Serviços
Gerais (Exclusivo Zona
Urbana) – 01 - R$ 1.345,32
- 44h semanais - Alfabetizado
Auxiliar de Serviços

Operacionais (Exclusivo
para Zona Urbana) - 01
- R$ 1.345,32 - 44h semanais - Alfabetizado
Escriturário – 01- R$
1.345,32 - 40h semanais

- Ensino Médio Completo
Salva-vidas – 01 - R$
1.345,32 - 44h semanais
- Ensino Fundamental
Completo + habilidades
em nados clássicos

Equipe de Obras finaliza drenagem no Caruso e via
terá asfalto novo
De Mogi Guaçu
Nesta sexta-feira, dia
16 de setembro, equipe da
Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) vai finalizar
a instalação de galerias para
drenagem de água pluvial
na Rua Leopoldo Campos
Pedrini, no Distrito Industrial João Batista Caruso. O
serviço foi necessário para
evitar o acúmulo de água
da chuva. Após essa etapa,
a via receberá asfalto novo.

“Esse é um trecho que
há tempos sofre com poças
em períodos de chuva. A
obra antecede investimentos de pavimentação da
via já contratados e que
irão melhorar as condições
de fluxo de veículos nessa
importante região de Mogi
Guaçu. Uma melhoria há
muito tempo aguardada,
que eu cobrava enquanto
vereador há mais de cinco
anos e que nunca aconteceu”, destacou o prefeito

Rodrigo Falsetti.
Os serviços de infraestrutura urbana no Caruso estão
previstos numa licitação já
realizada pela Prefeitura. O
asfalto novo só não pode ser
feito por conta dos serviços
de drenagem. As melhorias serão feitas na Rua
Leopoldo Campos Pedrini
e o investimento gira em
torno de R$ 1.115.701,52,
sendo R$ 608 mil por meio
de convênio com a Secretaria Estadual de Desen-

volvimento Regional e o
restante contrapartida do
município. A emenda foi
apresentada pelo deputado
estadual Barros Munhoz.
“Cuidar da infraestrutura dos distritos é essencial
para fortalecer a condição
produtiva da cidade. Mais
um grande passo dado com
apoio do deputado estadual
Barros Munhoz, grande
parceiro da nossa região”,
ressaltou o chefe do Executivo.

Moradores podem sugerir prioridades para leis
orçamentárias até o dia 26 de setembro
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Finanças disponibilizou um link
para que munícipes encaminhem sugestões
para a elaboração da
legislação orçamentária
de Mogi Guaçu. Até
o próximo dia 26, as
sugestões podem ser
encaminhadas por meio
de uma plataforma digital disponível no Portal
do Governo, em www.
mogiguacu.sp.gov.br,

na aba de Serviços, sob
o nome “LOA Participativa”.
O objetivo da medida é estimular a
participação popular
no processo que irá
definir as prioridades
do orçamento municipal, começando pela
Lei Orçamentária Anual
(LOA), elaborada pelo
Poder Executivo que
estabelece as despesas
e as receitas que serão
realizadas no próximo
ano. Nesta lei, está con-

tido um planejamento
de gastos que define as
obras e os serviços que
são prioritários para o
município, levando em
conta os recursos disponíveis.
“No ano passado,
recebemos centenas
de sugestões pela internet, o que assegura ao morador a oportunidade de colaborar
com as diretrizes orçamentárias, apontando
possíveis soluções para
problemas da sua vizin-

hança, seu bairro ou da
cidade como um todo”,
comentou o secretário
municipal de Finanças,
Paulo Roberto de Campos Vallim.
A contribuição
poderá ser feita através do preenchimento de um questionário
eletrônico simples, em
que o usuário oferece
seus dados, escolhe o
setor da administração
pública a que se dirige
a mensagem e descreve
sua opinião.

SAAMA e Educação promovem atividades na
Semana da Árvore

De Mogi Guaçu

setembro a Semana da
Árvore. O projeto tem
As Secretarias Mu- como objetivo comemonicipais de Agricultura, rar o Dia da Árvore (21 de
Abastecimento e Meio Setembro) e Dia do Rio
Ambiente (SAAMA) e (23 de Setembro). A ação
de Educação promovem terá plantio de árvores
entre os dias 19 e 23 de nativas, passeio pelo Rio

tem priorizado os projetos
de meio ambiente que
envolvem as áreas verdes
de Mogi Guaçu. “A Semana da Árvore agrega uma
destas ações e com ela pretendemos aumentar ainda
mais a arborização da área
urbana”, disse.
“Em tempo, quero
agradecer a todos que
colaboraram para a realização deste evento, como
a secretária-adjunta, Ana
Cláudia Arruda, os funcionários da pasta Rogério
Porcino, Jean Canato,
Caio Nini, Alexandro Ricci, Vera Ramalho, Paula
Ramos, Damarys Bombo,
Gustavo Henrique Máximo, Mariana Luzia Mandelli e a equipe da Cemil”,
finalizou.

Mogi Guaçu e envolverá
funcionários da pasta e
alunos da rede municipal
de ensino.
Agenda de atividades
O secretário da SAASegunda-feira, 19 de
MA, Marcelo Vanzella
Sartori, comentou que setembro
- Plantio de árvores em
Administração Municipal
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trecho do Parque Linear
do Córrego dos Macacos
pelos alunos da Escola
Estadual Profª Sonia Aparecida Maximiano Bueno.
Quarta-feira, 21 de setembro
- 8h30 – Plantio de
árvores na Avenida Alíbio
Caveanha
Emef Prefº Carlos
Franco de Faria (alunos
do 4º e 5º anos)
- 9h – Plantio de árvores no Distrito Industrial Getúlio Vargas
Emef Coronel Joaquim
Leite de Souza (alunos do
6º ao 9º ano)
Emef Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi
(alunos do 5º ano)
- Plantio de árvores no
Ypê Amarelo pelos estudantes do bairro no entorno da Escola Municipal
de Ensino Básico (Emeb)
Ubirajara Ramos e do

Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Therezinha Boretti de Almeida.
- Plantio árvores no
horto florestal José Lopes
de Azevedo Junior, Zé da
Pesca, no Cambuí, com
a participação de alunos
das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental
(Emefs) Alice de Campos
Silva e Prefº Carlos Franco
de Faria.
- Plantio de árvores
pelos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef)
Waldomiro Calmazini no
bairro.
- Plantio de árvores no
entorno do Jardim dos
Lagos, no Jardim Novo II.
Sexta-feira, 23 de setembro
- Passeio de barco pelo
Rio de Mogi Guaçu com
estudantes da rede municipal de ensino.
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Judocas de Artur Nogueira conquistam 15 medalhas no
final de semana

mantido pela Prefeitura
de Artur Nogueira, por
Alunos do Projeto meio da Secretaria de
Judô Esporte Social con- Esporte e Lazer.
No sábado (17), os
quistaram 15 medalhas
após participação em judocas João Henrique
campeonatos neste final Schwarz (Sub15-Leve)
de semana. Os atletas e Iago Vieira de Araújo
subiram nos tatames da (Sub18-Meio Leve) foram
região para a fase Region- até São João da Boa Vista
al do Campeonato Paulis- disputar o Campeonata Aspirante Sub15/18 e a to Regional Aspirante.
O evento aconteceu no
Copa Itapira.
Das 15 medalhas, 6 são Ginásio do Centro de
de ouro, 2 são de prata e Integração Comunitária
7 são bronze. O projeto é (CIC) e reuniu os judoDe Artur Nogueira

cas aspirantes (até faixa
verde) da 8ª Delegacia
Regional do Estado de
São Paulo.
João Schwarz conquistou a medalha de bronze,
assim como seu colega
de equipe Iago Araújo.
Com as medalhas, ambos
garantiram a vaga para a
fase Inter Regional que
acontecerá no próximo
sábado (24), em Santo
Antônio de Posse.
“Foi a estreia de João
e Iago em campeonatos
classificatórios. Lutaram
contra a ansiedade e o frio
na barriga. Cometeram
erros comuns de estreia,
mas que não comprometeram a classificação
para a fase seguinte. Já
na próxima segunda, retomamos a preparação
para corrigir os erros e
superar a próxima fase”,
comenta o professor Rodolpho Lavoura.
No domingo (18), foi

a vez da Copa Itapira. O
evento foi realizado no
Ginásio Itapirão que reuniu centenas de judocas
de mais de 30 equipes
da região de Campinas.
Artur Nogueira foi representada por uma equipe
de 18 atletas que mesclou
juventude e experiência.
“Temos um cuidado
muito grande para inserir novos alunos ao judô
competitivo, evitando a
especialização precoce
que culmina no acúmulo de lesões, frustrações
e posterior abandono
do esporte”, explica o
professor Lucas Vieira.
“Eventos como o de hoje
possibilita ao jovem aluno vivenciar o mesmo
cenário competitivo dos
alunos mais graduados
e de seus professores.
Isso gera uma segurança
maior para o início da
carreira competitiva das
crianças”, completa o

professor.
DESTAQUES
Destaque para Julia
Marques de Assis. A jovem de 14 anos mantém
uma crescente nos treinos desde o início do ano.
Venceu todas as lutas e
sagrou-se Campeã Sub
15-Leve.
D es t a qu e t a m bém
para o professor André
Júnior, que retornou às
competições após quatro anos afastado. André
venceu todas as lutas e
sagrou-se Campeão na
Categoria Sênior Médio.
Também conquistaram a medalha de
ouro Lucas Silva Santos
(Sub9-Médio), Rafaela
Inocêncio (Sub15-Meio
Pesado), Vinicius Mauro
(Sub15-Super Pesado) e
Michel Victor (SêniorMeio Pesado).
Com a medalha de prata ficaram Pietro Pauloski

(Sub15-Super Ligeiro) e
o Professor Lucas Vieira
(Sênior-Meio Médio).
Outros sete judocas garantiram a medalha de
Bronze: Francisco Aranha (Sub9-Leve), Gabriel Franze (Sub11-Leve),
Stefani Cardoso (Sub13Meio Pesado), Emanuel Quirino (Sub15-Meio
Leve), Sophia Corrêa
(Sub15-Médio), Evilyn
Santana (Sub15-Meio
Médio) e Miguel Sena
(Sub18-Meio Médio).
“É sempre bom acompanhar os resultados do
Judô. Melhor ainda é
ver como a cada ano surgem novos guerreiros que
sobem nos tatames e nos
representam. Em nome
de toda a administração,
parabenizo cada judoca
e cada família que confia seus filhos ao nosso
trabalho”, parabeniza o
secretário de Esporte e
Lazer, Caio Rodrigues.

Mogi Guaçu conquista mais um ouro e dois bronzes no 64º
Jogos Regionais
De Mogi Guaçu

oito de ouro, cinco de prata e oito de bronze.
A equipe de atletismo
O destaque da deleda Secretaria Municipal de gação guaçuana foi a atleta
Esporte e Lazer (SEL) con- Samara Oliveira Silva que
quistou mais três medal- conquistou duas medalhas para Mogi Guaçu no has para a cidade, sendo
64º Jogos Regionais do uma de ouro no salto em
Estado de São Paulo. Na distância e uma de bronze
disputa, que aconteceu nos 200 metros rasos.
nos dias 10 e 11 de se- Com os resultados obtitembro, em Campinas, a dos, a guaçuana garantiu
cidade faturou um ouro e vaga para disputar os 84º
dois bronzes. Agora, Mogi Jogos Abertos do InteriGuaçu soma 21 medalhas: or Horácio Baby Baroni,

maior evento esportivo do
Estado de São Paulo, que
será disputado nos dias 3
e 15 de outubro, em São
Sebastião.
A outra medalha de
bronze veio com o revezamento masculino do
4 x 400 metros com os
atletas Ezequiel Machado,
Alisson Gabriel Candido,
Jackson Reis da Rosa e
Wesley Valim Teixeira.
Com as três medalhas
conquistadas, Mogi Guaçu

terminou em 5º lugar na
classificação geral por
equipes dos Jogos Regionais.
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 pela Secretaria de Esporte, erno do Estado de São
competição organizada Lazer e Juventude do Gov- Paulo.

Ladeira das Artes ganha Moção de Aplauso na Câmara de
Amparo
De Amparo
A Ladeira das Artes
de Amparo recebeu
homenagem por meio
da Moção de Aplauso
nº 21/2022 [1], de autoria da vereadora Silvia Forato (PT). Inaugurada em 5 de agosto
deste ano, a Ladeira é
um novo espaço cultural, antes conhecido por
escadão (ladeira João
Aredes de Carvalho),
e foi criado pelo cidadão Reginaldo Leme.
“Era um espaço público
subutilizado há anos e
agora nossa população
pode visitar, apreciar

e se apropriar da Ladeira que foi construída de forma plural,
com a participação de
artistas do município
de várias linguagens
artísticas, como artes
plásticas, grafite, literatura, fotografia, entre
outros. Foi feita toda a
pesquisa histórica para
saber o que abordar
nos ladrilhos”, disse a
vereadora, destacando
que foi um presente
para a cidade.
Com investimento
da Lei de Incentivo à
Cultura Federal (a Lei
Rouanet), o patrimônio torna-se um ponto

turístico com exposição
de cerâmicas e apresentações culturais,
localizado à R. Rodrigo
Silva, no Centro.
Estavam presentes
na sessão os vereadores
André de Oliveira (PP),
Antonio Cesar Mineiro
(MDB), Carlos Cazotti
(MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson
José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL),
Farlin Conrado (MDB),
Janaina Pereira (PDT),
Osmar Dorigan (MDB),
Luiz Carlos de Oliveira
(Carlitinho – PSDB),
Rosa Montini (PSDB) e
Silvia Forato (PT).
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Expoflora oferece variedades de “stroopwafels” e doces com flores comestíveis
De Holambra

hou o sabor da bolacha e
é usado como recheio do
A tradicional bolacha stroopwafel, deixando-o
holandesa, o “stroopwa- mais refrescante. Essas
fel” (waffle recheado com são algumas das novicaramelo), ganha novas dades gastronômicas que
e diferentes coberturas e, confeitarias, sorveterias e
inclusive, vem decorada restaurantes apresentarão
com flores comestíveis, a na 39ª edição da Expofloexemplo do doce batizado ra, a maior exposição de

que acontece entre 2 e 25
de setembro, de sexta-feira
a domingo, e nos dias 7 e
8 de setembro (quarta e
quinta-feira), das 9h às 19h,
em Holambra, no interior
de São Paulo. Há também
novas receitas utilizando
os saborosos ingredientes
típicos holandeses, como

de frango e joelho de porco. que lançará uma versão
“premium” da tradicional
Sobre as novidades
bolacha holandesa, nos
O Restaurante e Con- tamanhos de 7 cm e de
feitaria Martin Holandesa 13 cm (super). As cobercriou o “Stroopwafel Gour- turas serão de chocolate
met Martin”. A novidade meio amargo e branco,
mantém a essência tradi- decoradas com confeitos
cional da bolacha, com de chocolate granulado,
recheio de caramelo, mas granulado colorido, coninova na cobertura e no fete de chocolate, crocante
tamanho. São sete tipos de cereal, amendoim picde doces que os brasile- ado e coco ralado e com
iros amam: Ovomaltine, flores comestíveis, entre
Oreo, Kit Kat, speculaas, elas minirrosas, petúnias,
chocolate branco, confeitos cravos e cravinas.
coloridos e marshmallow.
Bloempot (flor no pote)
Além disso, tem o dobro com flores comestíveis
do tamanho da bolacha
Quem também traz
holandesa tradicional.
flores comestíveis dec“Esse produto foi plane- orando as sobremesas é
jado para ser consumido o Restaurante Casa Bela,
na hora, quentinho, o que em uma nova versão do
torna a experiência ain- Bloempot (flor no pote).
da mais marcante, mas a Trata-se de um doce feito
nova embalagem é versátil, à base de chocolate meio
prática e fácil de manusear, amargo e creme de leite,
para que a bolacha possa com bolachas Oreo trituser saboreada em qualquer radas, imitando terra para
lugar”, explica Frank Mar- que sejam “plantadas”
tin Gerritsen, proprietário as comestíveis verbena,
da Martin Holandesa.
zínias, gerânios, cravinas,
Vale lembrar que o amor-perfeito, cosmos e
stroopwafel é muito antigo. brincos-de-princesa, todas
Ele começou a ser fabrica- produzidas em Holambra.
do na Holanda no século
As flores comestíveis
XVIII, quando a Compan- são selecionadas entre as
hia Holandesa das Índias espécies não-tóxicas e culOrientais explorava im- tivadas em estufas sem
portantes rotas comerciais, nenhum tipo de agrotóxico
como as da África do Sul, ou tratamento químico.
do Caribe e da Indonésia. Estes cuidados as tornam
Foi a união de especiarias seguras para o consumo
vindas de suas colônias humano, sem representar
que possibilitou a criação qualquer risco à saúde.
Valor da Publicação R$330,00
dessa bolacha típica, feita
Quarenta espécies são
com uma massa à base de cultivadas no Sítio Picanela e caramelo.
ca-pau, em Holambra.
Em parceria com a Entre elas estão rosas,
Delicci, a Martin Holande- amores-perfeitos, cravinas,
sa também lança na Expo- tagetes, gerânios, begônias,
flora 2022 o “stroopwafel lavandas, bocas-de-leão,
com sorvete”. São dois dis- capuchinhas e flores-decos da bolacha recheados mel, cada qual com colcom sorvete de pistache, oração, formato e textura
de “Bloem Pot” (flor no flores e plantas ornamen- batatas, salsicha Frank- café, chocolate ou creme. próprios que enriquecem
De acordo com o gosto do a criatividade dos chefs na
consumidor, podem, ain- ornamentação de pratos
da, ser servidos com calda salgados, doces e sorvetes,
quente, feita com chocolate tornando-os apetitosos
pote). Até o sorvete gan- tais da América Latina, furter, chucrute, croquete meio amargo. Essa delícia também aos olhos.
terá um quiosque excluEmbora possuam apelo
sivo, instalado na Alameda mais ornamental do que
do Beijo.
propriamente culinário,
Novidades de stroopwa- as flores comestíveis comfels também serão apresen- plementam as receitas e
tadas nesta edição da Ex- possibilitam ainda uma
poflora pela Oma Beppie, experiência gustativa com

PENSOU EM IMÓVEIS,
PENSOU EM JR TEIXEIRA!
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seus levíssimos sabores
peculiares que vão desde
o adocicado até o picante.
O amor-perfeito, de sabor
levemente adocicado, é,
por exemplo, muito utilizado em sobremesas, tortas e
bolos. O sabor da cravina,
que remete ao cravo-da-índia, também complementa
com colorido especial doces
e sobremesas. A lavanda –
de coloração e perfume
inconfundíveis – garante
um toque a pratos mais
ácidos, como saladas de
frutas. Em uma receita com
lavínia, é possível perceber
o sutil sabor picante dessa
flor comestível.
Essa combinação culinária ganha cada vez mais
espaço na cozinha brasileira. O mercado dessas flores
é crescente. Somente o Sítio Pica-pau comercializa,
semanalmente, cerca de
400 unidades desse produto. A demanda, de todas
as regiões do Brasil, já fez
a produção aumentar consideravelmente, atingindo
hoje nível bem superior à
média do período pré-pandemia.
pelo público da Expoflora continuam à venda,
como o de pétalas de rosa
– saborizado com xarope
de rosas e mesclado com
geleia da mesma flor -, o
de café com avelã e o de
chocolate com cookies.
Pratos especiais
O Restaurante e Confeitaria Martin Holandesa
também terá três novidades
de pratos salgados, inspirados na culinária holandesa.
São eles: o “Oma Diny” (em
homenagem à sra. Diny
Gerritsen, fundadora da
confeitaria, pelo carinho
com o qual ela cozinhava
para sua família), composto por purê de batata, salsicha Frankfurter e bacon,
finalizado com chucrute;
o “Bitterballen de frango”
(típico croquete redondo
de frango com especiarias,
crocante por fora e muito
cremoso por dentro) e o
“Burguer de eisbein” (joelho de porco fatiado, cebola
caramelizada, mostarda,
fritessaus e queijo prato
servido no pão brioche).

