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Renovias realiza simulado de acidente com emergência
química na Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de
Barros, em Mogi Guaçu
As equipes de Tráfego
e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da
Renovias, Concessionária que faz a interligação
entre Campinas, Circuito
das Águas e sul de Minas
Gerais, participaram na
manhã desta quarta-feira (21), de um simulado
de acidente envolvendo
diversos veículos e múltiplas vítimas. A atividade
simulada aconteceu às 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.
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De 23 de maio a 27 de
julho, a população das
Regiões Administrativas,
Metropolitanas e Aglomerados Urbanos do Estado
de São Paulo participaram das Audiências Públicas do Orçamento de
2023. Nos encontros, os
cidadãos tiveram a opor-

tunidade de contribuir
para a construção de um
orçamento mais próximo
da sua realidade, ao identificar as necessidades de
investimentos que beneficiem sua cidade, o local
onde vivem e trabalham.
Todas as demandas
apresentadas já foram

Holambra realiza
audiências públicas da
Saúde e de Metas Fiscais
no dia 28
A Prefeitura de Holambra realiza no dia 28
de setembro, a partir das 13h30, no plenário
da Câmara Municipal, audiências públicas
relativas ao cumprimento de Metas Fiscais e
investimentos na área da Saúde referentes ao
2° quadrimestre de 2022.
Página 4.

incluídas em relatórios
endereçados aos órgãos
competentes para análise e validação. Com esse
processo, a população tem
a garantia de que a sua
escolha será comunicada
ao responsável pela ação
governamental por ele
priorizada.
Página 3.

Governador Rodrigo
Garcia assume
Compromisso de construir
Hospital Metropolitano de
Campinas
O governador Rodrigo Garcia
(PSDB) confirmou nesta quinta-feira
(22), em entrevista à EPTV, a construção do Hospital Metropolitano de
Campinas. Candidato à reeleição, ele
disse que assumiu um compromisso
com a região de Campinas
Página 4B.

Ana Carolina Cardozo conquista o
histórico pentacampeonato pela ANTT

Pedreira participa de reunião da
Câmara Temática de Educação
da RMC
A cidade de Holambra sediou na sexta-feira, 16 de
setembro, mais uma reunião da Câmara Temática da
Educação da Região Metropolitana de Campinas, nas
dependências da Faculdade de Agronegócios de Holambra, a FAAGROH. Pedreira esteve representada por sua
Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues
que informou que o encontro contou com a participação de
secretários e diretores da área das cidades que compõem
a Região Metropolitana.
Página 5.
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Prefeitura de
Artur Nogueira
realiza
audiências
sobre metas
fiscais e
apresentação
da LOA 2023
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ARTIGOS

A seguridade social e os
idosos
*Por Wagner Balera
Quem são as pessoas idosas protegidas pelo universo da
previdência, o único
programa estatal de
proteção social que
existe no Brasil para
esse contingente da
população? Naturalmente, nesse artigo
não cuidamos daqueles que atuam como
servidores públicos,
que dispõem de regime previdenciário
próprio.
Eis os números da
Previdência e Assistência Social brasileira, segundo dados oficiais de 2021, quanto
aos que recebem aposentadoria por idade,
portanto, aqueles que
recebem o benefício
porque completaram
os anos necessários
para terem direito
à aposentadoria: no
grupo urbano, são
cerca de quatro milhões e oitocentas mil
pessoas e, no rural,
estão compreendidos
seis milhões e setecentas mil pessoas.
Números que aumentam constantemente,
porque todos os dias
são deferidos novos
pedidos de aposentadoria por idade.
Assemelhados
a
esse grupo, aí no plano assistencial e não
de previdência, mas
compreendendo a população dos idosos,
são dois milhões e
cem mil que recebem
o BPC, o Benefício de
Prestação Continuada (LOAS). Esses são
os números da Previdência e Assistência
Social brasileira.
O número, embora
expressivo, não é significativo. Há quase
trinta milhões de pessoas idosas no Brasil.
O total de beneficiários que mencionamos aqui, entre previdência e assistência,
não chega a quatorze milhões, portanto, menos da metade
do grupo protegido.
A outra metade não
tem nenhum tipo de
proteção social dos
regimes oficiais, dos
regimes em que o Estado atua concretamente, concedendo
benefício previdenciário ou assistencial.
É um alerta para o futuro. Como ficarão as
pessoas idosas diante
da proteção social no
futuro? O programa
atual é bastante restrito.
O dado ainda mais
angustiante é relativo ao valor médio dos
benefícios que a Previdência Social paga,
que não envolve só
o grupo das pessoas idosas, mas todos
os beneficiários do
INSS.
Quanto, em dinheiro, o INSS paga por
mês? Os números são
assustadores. Esses

benefícios, segundo
dados do mês de março de 2022, representam, em média, R$
1.629,23. Não, você
não leu errado. É isso
mesmo! A média é de
mil, seiscentos e vinte
nove reais. O segurado pagou por muitos
anos e recebe, em média trezentos e quinze
dólares por mês, ou
seja, dez dólares por
dia. Os benefícios assistenciais só têm o
valor do salário-mínimo.
É evidente que os
números da média dificilmente garantem
as necessidades básicas como determina
o artigo 6º da nossa
Constituição Federal.
A nossa Carta Magna diz qual é o conteúdo mínimo dos
direitos sociais: a
educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância e a assistência aos desamparados.
Intuitivamente sabemos que a média
geral de R$ 1.629,23
não garante esses mínimos. É necessário,
e mesmo urgente, que
as pessoas idosas tenham resguardados
os benefícios sociais
tendo em vista, sobretudo, o avanço da
longevidade.
Eis a necessidade
consensual, constatada em 2007, pelo
grande celeiro de
ideias essenciais em
tema de previdência e
assistência social que
é a Comissão Econômica para a América
Latina (CEPAL) que
já alertava para a dramática situação das
pessoas idosas em
breve futuro.
A obrigação de garantir um mínimo
existencial para as
pessoas é do Estado.
Contudo, cada vez
que houve uma reforma previdenciária
– e já foram quatro
desde a promulgação
da Constituição, em
1988 –, não se debateu consensualmente sobre a fixação de
idade mínima para a
aposentadoria.
A título de ilustração, cumpre recordar o centenário da
Lei Eloy Chaves, reformulada substancialmente em 1960,
quando a sobrevida
média do brasileiro
já se encontrava nos
62 anos. Lá restou fixada a idade mínima:
55 anos. O indivíduo
poderia obter aposentadoria a partir dessa idade de 55 anos,
depois de 35 anos de
trabalho.
A previsão, de conformidade com a vida

média de então, consistia em expectativa
de vida em 62 anos
(média), destarte, o
segurado poderia se
aposentar aos 55 anos
e viveria até 62 anos.
Portanto, fruiria benefício por 7 anos em
média. Também estava prevista, de acordo
com as estatísticas,
a geração da pensão
para dependentes do
segurado
falecido.
Tal benefício subsequente tinha duração
média de oito anos.
Destarte, a soma dos
dois benefícios resultava em quinze anos
enquanto o período
contributivo fora de
35 anos. Eis a conta que se ajustava ao
cálculo atuarial dos
benefícios devidos ao
conjunto familiar.
Ocorre que as pessoas estão vivendo
mais tempo, e a conta
atuarial não fecha.
Atualmente, o magno “problema” da longevidade, ainda que
seja dado auspicioso,
nos obriga a pensar
com seriedade sobre
o futuro da proteção
social.
É só por meio do
conhecimento,
da
educação financeira,
previdenciária e atuarial que entenderemos a problemática e
deixaremos de resistir a mudanças. Sem
mudanças
estruturais, não haverá futuro para a proteção,
assim no Brasil como
no mundo.
Cabe registrar o
caminho subsidiário
da previdência complementar, apto a garantir um padrão de
vida para as pessoas
que conseguirem, ao
longo da sua trajetória profissional, acumular reservas a fim
de, no futuro, desfrutarem de aposentadorias e pensões aptas
a proporcionar mais
adequada manutenção do padrão de vida
na fase pós-laborativa.
A cultura previdenciária, aos poucos, se
forma e nos faz compreender que não é o
Estado o único garantidor do nosso futuro.
Em breve, o Estado
só poderá prover as
necessidades básicas
e, quem quiser, há de
buscar, na previdência complementar, a
poupança de longo
prazo que lhe permita alcançar a idade
avançada em condições dignas e saudáveis.
Wagner Balera é
professor titular na
Faculdade de Direito
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Livre-docente
e doutor em Direito
Previdenciário pela
mesma Universidade.
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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Dia da árvore: Prefeitura planta
mudas em escolas e instituições de
Artur Nogueira
e reflorestamento.
“Sabemos da importância de preservar o meio
ambiente e estamos fazendo tudo que é possível para
cuidar do nosso município.
Temos desenvolvido diversas ações ao longo da
semana, na intenção de
conscientizar e educar a
população nogueirense.
Vamos todos celebrar o Dia
da Árvore”, enfatizou a secretária de Meio Ambiente,
Tamiris Artuzi.
Em todos os pontos
citados acima foram feitos
De Artur Nogueira
CEMEI “Vereador José atos públicos entre repreAmazílio Teresani”; EMEI sentantes das secretarias
A Prefeitura de Artur “Sérgio Manoel Leme”; municipais de Educação e
Nogueira, por meio das se- Centro de Referência em de Meio Ambiente, alunos
cretarias de Meio Ambien- Atendimento Educacional - que receberam certifite e de Educação, realizou o Especial (Craee), e o Cen- cados de “Protetores das
plantio de mudas de árvo- tro de Referência em Aten- Árvores” -, e equipe de funres em escolas municipais dimento ao Transtorno do cionários das instituições e
e instituições nesta quarta- Espectro Autista (Cratea). unidades escolares.
-feira (21) - data em que se
As mudas foram retiracelebra o Dia da Árvore. A das do Viveiro Municipal,
OUTRAS ATIVIDADES
ação envolveu estudantes, que hoje conta com uma
-23 de setembro (Sexprofessores, secretários área de 3.500 m². No es- ta-feira)
municipais e autoridades. paço público são produDistribuição de mudas
O plantio teve início às zidas mudas de árvores diversas e conscientização
9h na Creche “Maria Piva ornamentais e frutíferas, da necessidade do plantio
Tagliari”, e se estendeu plantas medicinais, condi- para a preservação do meio
a outros locais. São eles: mentares e aromáticas que ambiente.
Associação de Pais e Ami- são destinadas para doação
Local: Praça do Coreto
gos Excepcionais (Apae); à população, implantação
Horário: 8h às 12h
EMIEF “ Professor Apa- de paisagismo de áreas púParceria com empresa
recida Dias dos Santos”; blicas, arborização urbana Toyota

Dia da Árvore é celebrado com
plantio de 100 mudas de árvores no
Istor Luppi

De Itapira
Celebrado em 21 de
setembro, o Dia da Árvore foi marcado por um
plantio em área verde do
CEU (Centro de Artes e
Esportes Unificados), no
Istor Luppi, realizado
pela SAMA (Secretaria
de Agricultura e Meio
Ambiente) em parceria
com o Supermercado
Rofatto, Lions Club, Rotary e Casa da Amizade.
Foram plantadas 100
mudas de árvores de
espécies nativas do Bio-

ma Mata Atlântica. “Foi
uma ação muito significativa para o nosso
município e que ressalta
a importância da arborização urbana”, avaliou
o secretário da pasta,
José Aparecido Perentel
Rostirola.
A Empresa Penha fez
a doação de 150 mudas
para o viveiro municipal
e o plantio de 90 árvores
na margem do Ribeirão da Penha. A Escola
Estadual “Prof. Fenízio
Marchini” também fez
um plantio de 25 mudas
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no bairro que foram cedidas pela secretaria.
Ainda dentro das comemorações do Dia da
Árvore, Anderson Martelli (biólogo e diretor da
SAMA) fará na tarde de
hoje uma palestra sobre
a importância da arborização com os alunos
da Escola Ativa que será
seguida de um plantio
simbólico dentro da escola. E no sábado, 24, a
ETEC promove o plantio de mais 20 mudas
que foram doadas pela
pasta.
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Comissão das Audiências Públicas analisam
contribuições da população para Orçamento 2023
Da Redação
De 23 de maio a 27 de
julho, a população das
Regiões Administrativas,
Metropolitanas e Aglomerados Urbanos do Estado de São Paulo participaram das Audiências
Públicas do Orçamento
de 2023. Nos encontros,
os cidadãos tiveram a
oportunidade de contribuir para a construção de

um orçamento mais próximo da sua realidade, ao
identificar as necessidades de investimentos que
beneficiem sua cidade, o
local onde vivem e trabalham.
Todas as demandas
apresentadas já foram
incluídas em relatórios
endereçados aos órgãos
competentes para análise e validação. Com esse
processo, a população

tem a garantia de que a
sua escolha será comunicada ao responsável pela
ação governamental por
ele priorizada.
O relatório final com
as devolutivas analisadas estará disponível no
site www.transparencia.
sp.gov.br e subsidiarão o
Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que
será encaminhado à Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo até o
dia 30 de setembro.
A conclusão deste trabalho pautará, para o
próximo ano, a realização
de intervenções em diversas áreas como saúde,
educação, habitação, infraestrutura e transporte,
meio ambiente, beneficiando toda a população
do Estado com a melhoria
da qualidade de vida.
As Audiências Públicas

são importantes instrumentos oferecidos à população com o intuito de
subsidiar a elaboração do
Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA 2023.
A LOA estima as receitas
e fixa as despesas do Governo que são associadas
aos programas definidos
no PPA (Plano Plurianual) e a suas respectivas
ações e metas especificadas na LDO (Lei de Di-

retrizes Orçamentárias)
daquele ano.
As Audiências Públicas
estão previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal e
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para estimular
a participação dos cidadãos e garantir a transparência na elaboração do
Plano Plurianual, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Uso do celular é o que mais incomoda motoristas, revela
levantamento da CCR para a Semana Nacional de Trânsito
cinto, embora seu uso
seja obrigatório).
“O levantamento tem
dois grandes méritos.
Primeiro, traz um diagnóstico muito claro
dos
comportamentos
que geram mais incômodos no trânsito.
E, em segundo lugar,
serve de subsídio para
aprimorarmos nossas
campanhas educativas:
em 11 praças de pedá- quais recomendações
Da Redação
gio localizadas em sete devemos passar aos
Motoristas que usam rodovias sob gestão da motoristas”,
explica
o celular enquanto di- companhia em São Pau- Fausto Camilotti, dirigem (31%), que “cos- lo (Via Dutra, Via An- retor de operações da
turam” os outros veícu- hanguera, Rodovia dos CCR Rodovias.
los (25%), que dirigem Bandeirantes, Rodovia
devagar na faixa da Governador Dr. AdheMulheres X Homens
esquerda (20%), que mar Pereira de Barros,
Os dados mostram
não olham para o ret- Rodovia Castello-Bran- ainda
que
homens
rovisor (20%) e que co, Rodovia Raposo Ta- e mulheres se incoandam muito devagar vares e no trecho Oeste modam por comporta(19%) são aqueles que do Rodoanel Mário Co- mentos diferentes no
trazem mais incômodo vas), totalizando 1.610 trânsito. As maiores
no trânsito, de acor- quilômetros. Ao todo discrepâncias
obserdo com levantamento foram ouvidos 8.979 vadas são trafegar devainédito feito pela CCR pessoas, entre motoris- gar (20% para homens
para a Semana Nacio- tas de veículos de pas- e 13% para mulheres)
nal de Trânsito (SNT), seio (78%) e caminhões e carro colado na traque ocorre entre 18 e (22%). Foram consul- seira (incômodo que as
25 de setembro. Neste tados 7.110 homens mulheres sentem mais,
ano, o Conselho Nacio- (80% do total) e 1.869 21%, que os homens,
nal de Trânsito (Con- mulheres (20%). Deste 15%).
tran) definiu que as en- total, 65% reportaram
tidades ligadas ao setor incômodo nos últimos
Semana Nacional de
realizem, durante a 30 dias com algum tipo Trânsito
SNT, campanhas de ori- de comportamento no
Ao longo da SNT,
entação com o objetivo trânsito (foi permitido as concessionárias do
de alertar a população apontar mais de uma Grupo CCR nos estade que fortes emoções, causa de incômodo). O dos de São Paulo, Rio
como raiva e medo, não levantamento mostra de Janeiro, Mato Grosfaçam parte do dia a dia ainda que 93% estavam so do Sul, Santa Catariutilizando cinto de se- na e Rio Grande do Sul
do trânsito.
A consulta foi real- gurança no momento farão cerca de 70 ações
izada entre os dias 29 de da entrevista (ou seja, de conscientização para
agosto e 2 de setembro 7% não estavam com o motociclistas, motoris-

tas, ciclistas, pedestres e
caminhoneiros, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal.
Ao longo da semana, os
painéis eletrônicos instalados nas rodovias
vão exibir mensagens
de orientação.
Nas redes sociais, o
Grupo CCR segue com
a “Campanha Gente
Boa, Mundo Bom”, com
dicas de segurança e
interações com os internautas. Além disso,
o Programa Caminhos
para a Cidadania, gerenciado pelo Instituto CCR, traz, durante
o mês de setembro,
um vídeo e atividades
valorizando ações do
cotidiano e visando a
participação de todos
para a segurança viária,
além da gentileza e a
cidadania no trânsito.
O vídeo, que faz parte
da campanha “Nosso
Mundo Melhor”, pode
ser acessado aqui e
trabalhado em sala de
aula. O material traz
ainda atividade para
que os educadores construam com os alunos
um mapa com as ruas
ao redor da escola, indicando os sentimentos
de quando estão se locomovendo. Outro conteúdo recomendado é
a Curadoria Educativa,
que traz a Mobilidade
Humana como tema
principal, destacando
as linhas do metrô e um

gibi com dicas de segurança.
Principais
resultados:
Pergunta aplicada:
“Você se incomodou
nos últimos 30 dias com
algum comportamento
no trânsito?”
65% do público entrevistado relatou incômodo com algum comportamento, sendo:
·
31% motorista
mexendo no celular;
·
25% motorista
costurando os outros;
· 20% motorista dirigindo devagar na esquerda;
· 20% motorista que
não olha para o retrovisor;
·
19% Carro
trafegando muito devagar
Observação: O levantamento considerou
mais de um incômodo/
resposta para a pergunta

·
22% motorista
costurando os outros;
· 18% motorista que
não olha para o retrovisor;
· 17% carro colando
na traseira do meu veículo
· 17% carro trafegando muito devagar
·
17% motorista
dando farol para ultrapassar
· 12% motorista dirigindo muito bêbado

Sobre a Renovias: A
malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de
Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342
(Mogi Guaçu/Águas da
Prata), SP-344 (Aguaí/
Vargem Grande do Sul),
SP-350 (Casa Branca/
São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem
Grande do Sul/Casa
Branca), com extensão
de 345,6 quilômetros. A
concessionária administra as rodovias através
Rodovia Governador do Programa de ConDr. Adhemar Pereira de cessões Rodoviárias do
Barros
Governo do Estado de
Na Rodovia Governa- São Paulo. O Sistema de
dor Dr. Adhemar Perei- Ajuda ao Usuário (SAU)
ra de Barros, a SP-340, da Renovias está à disque é administrada pela posição 24 horas por
Renovias, a pesquisa foi dia. Para acioná-lo, basrealizada com 827 mo- ta ligar 0800 055 9696
toristas, sendo 75% con- ou usar um dos fones de
dutores de automóvel e emergência implanta25% de caminhoneiros. dos a cada quilômetro.
Os principais incômo- Condições antecipadas
dos relatados são:
do tráfego podem ser
·
26% motorista obtidas pelo site www.
mexendo no celular;
renovias.com.br.

Feira do Empreendedor abre espaço para mais de 400 MEIs
ofertarem seus produtos e vai receber 10,6 mil pessoas do
interior de SP em missões empresariais
Da Redação

tão abertas pelo site oficial
do evento. Para acessar,
Maior evento de em- basta clica no Link.
preendedorismo do munNo espaço Lojas Codo, a Feira do Empreend- laborativas, serão 408
edor 2022, realizada pelo empreendedores de todo
Sebrae-SP, vai receber o Estado de São Paulo e
mais de 400 empreende- convidados do Rio de Jadores no espaço Lojas Co- neiro e Bahia concluintes
laborativas para exporem do programa de capacisuas marcas e produtos, tação Sebrae na Comunialém de contar com a pre- dade - Empreenda Rápido
sença de 10,6 mil pessoas e Inclusão Produtiva. Ao
que virão a São Paulo em todo serão 34 estandes
missões organizadas pelos temáticos para venda de
escritórios regionais do produtos que vão apreSebrae em todo o Estado, sentar vocações regionais.
durante os cinco dias de As empresas vão expor em
programação. O evento forma de rodízio durante
acontece entre os dias 07 os cinco dias de evento no
e 11 de outubro, das 10h ambiente físico, enquanto
às 20h, no SP Expo. Quem que, no virtual, terão suas
preferir poderá participar páginas nas redes socitambém de forma online, ais compartilhadas até
pela plataforma digital dezembro.
Sebrae Experience. As inA analista do Sescrições são gratuitas e es- brae-SP, Joyce Santos, ex-

plica que a maior parte dos
produtos que serão comercializados são artesanais,
com produção regional,
destacando um pouco da
cultura e costumes locais.
Haverá, ainda, produtos de empreendedores e
empreendedoras participantes de convênios estaduais com a Fundação
Prof. Dr. Manoel Pedro
Pimentel (FUNAP), com
produtos produzidos nas
unidades prisionais e vendidos pelos familiares, e
com a Fundação Instituto de Terras do Estado de
São Paulo (ITESP), com
produtos dos quilombos
e assentamentos rurais,
entre outras instituições
parceiras.
“Temos o desafio de
atender e gerar renda para
empreendedores e empreendedoras que estão

na base da pirâmide. Nossos programas os auxiliam
desde a ideia do negócio,
no planejamento e gestão,
até o momento de comercializarem seus produtos,
acessando novos mercados e gerando mais renda”, destaca.
Missões empresariais
A Feira do Empreendedor 2022 terá também
10,6 mil pessoas que visitarão o evento por meio
de missões empresariais
organizadas pelo Sebrae
em todo o Estado. Tanto aquelas que querem
começar a empreender e
procuram ideias e oportunidades, quanto aquelas
que já empreendem e buscam aperfeiçoamento e
novos mercados.
As missões vão partir
em datas e horários difer-
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entes em cada município
pré-determinado.
Para
quem tem interesse em
participar por meio das
missões, basta procurar o
Sebrae mais próximo e se
informar. Há também a
opção pelo telefone 0800
570 0800.
As 10,6 mil vagas possíveis estão divididas para
as seguintes regiões: 340
para o Alto Tietê, 240
para Araçatuba, 500 para
Araraquara, 340 para
a Baixada Santista, 110
para Barretos, 650 para
Bauru, 240 para Botucatu, 550 para Campinas,
380 para Franca, 150
para Guaratinguetá, 110
para Guarulhos, 280 para
Jundiaí, 600 para Marília,
550 para Osasco, 180 para
Ourinhos, 550 para Piracicaba, 620 para Presidente Prudente, 900 para

Ribeirão Preto, 550 para
São Carlos, 350 para São
João da Boa Vista, 650
para São José do Rio Preto, 380 para São José dos
Campos, 840 para Sorocaba, 150 para o Sudoeste
Paulista, 150 para o Vale
do Ribeira e 240 para Votuporanga.
“Visitar a Feira do Empreendedor 2022 é uma
grande oportunidade para
as pessoas conhecerem as
principais tendências e inovações para quem quer
iniciar um novo negócio ou
melhorar a gestão ou expandir aquele que já possui. Teremos atendimentos individuais e coletivos
por meio de palestras e
oficinas com especialistas
e personalidades do mundo dos negócios”, explica a
consultora de negócios do
Sebrae-SP, Livia Margutti.

4

| Caderno A - 23 de Setembro de 2022

Holambra realiza audiências públicas da Saúde e de
Metas Fiscais no dia 28
De Holambra
A Prefeitura de Holambra realiza no dia
28 de setembro, a partir
das 13h30, no plenário
da Câmara Municipal,
audiências públicas relativas ao cumprimento
de Metas Fiscais e in-

vestimentos na área da
Saúde referentes ao 2°
quadrimestre de 2022.
As atividades são abertas a toda a população
e terão transmissão em
tempo real pela internet
por meio do site http://
tvcamaraaovivo.net/
cmholambra/.

“Às 13h30 serão apresentados dados e investimentos do Departamento Municipal de Saúde.
Em seguida, às 14h, será
exposta a execução orçamentária do período”,
explicou o economista e
diretor do Departamento Municipal de Finan-

ças, Rodolfo Silva Pinto.
“Fazemos um convite
para que toda a população acompanhe esse
importante trabalho de
prestação de contas”.
A Câmara Municipal
de Holambra fica na Rua
Dr. Jorge Latour, 152, no
Centro.

Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiências
sobre metas fiscais e apresentação da LOA 2023
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira realizará,
no próximo dia 29 de
setembro, duas audiências públicas para avaliação das Metas Fiscais
referente ao 2º quadri-

mestre de 2022, e para
apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA)
do exercício de 2023.
Ambas as reuniões
acontecerão no plenário
da Câmara Municipal,
localizado na Rua dos
Expedicionários, nº 467

– Centro. A primeira,
destinada às Metas Fiscais, terá início às 18h.
Já a segunda, voltada à
LOA, está prevista para
começar às 19h.
Atendendo a Lei Complementar nº 101/2000
- Lei de Responsabili-

dade Fiscal, o município
deve realizar audiências
públicas ao final dos
meses de maio, setembro e fevereiro, a fim de
demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre.

Semana do dia da árvore tem distribuição de mudas
gratuitas no viveiro municipal de Jaguariúna
De Jaguariúna
O Dia da Árvore, comemorado nesta quarta-feira, dia 21, está sendo
lembrado durante toda
a semana pela Prefeitura
de Jaguariúna por meio
de uma ação realizada
pela Secretaria de Meio
Ambiente. Até sexta-feira, dia 23, o Viveiro Municipal intensificará as
doações de mudas de cal-

çada à população.
As pessoas que quiserem plantar espécies de
pequeno e médio porte
como Oiti, Árvore samambaia, Resedá e Ipês,
por exemplo, podem ir
até o local para retirar a
muda gratuitamente.
Os funcionários do
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente darão informações a
respeito da forma correta

que as árvores devem ser
plantadas e sobre a importância da arborização
urbana.
A Secretária de Meio
Ambiente, Rita Bergamasco, explica que o
plantio de árvores no
centro da cidade influencia na redução da poluição sonora e visual e auxiliar na conservação do
ambiente. “São inúmeros
benefícios relacionados

à estabilidade climática,
ao conforto ambiental,
à melhoria da qualidade do ar, bem como na
saúde física e mental da
população”, concluiu a
secretária.
O Viveiro Municipal
fica na rua Ilda David
Dal’Bo, s/n, Bairro de
Guedes. O horário de
atendimento é das 7h30
às 11h30 e das 13h30 às
15h.

Conselho promove Semana do Idoso com
programação especial para a terceira idade
De Itapira
O Conselho Municipal
do Idoso (CMI) promove
a partir desse sábado, 24,
a Semana do Idoso 2022.
A programação é realizada em parceria com a
Secretaria de Promoção
Social, Uniesi (Centro
Universitário de Itapira), Senac, SAAE e todas
as entidades socioassistenciais voltadas para a
Terceira Idade do município. “Segundo números
do IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para
Longevidade),
Itapira
esta entre as melhores
cidades do Brasil para
se envelhecer e este fato
além de ser um mérito
para nossa cidade também é um sinalizador
para que continuemos a
crescer e tenhamos um

olhar cada vez mais significativo para as questões relacionadas aos
idosos”, disse o presidente do CMI, Lucas Tiago de Oliveira da Silva.
A abertura neste sábado será às 14h00 com
missa solene e procissão
no Lar São Vicente de
Paulo. Na segunda-feira,
26, a partir das 10h00
haverá oficina de saúde
na Praça Bernardino de
Campos com orientações
a respeito de automedicação, oficina literária e
exposição de trabalhos
manuais feitos pelos idosos.
Na terça-feira, 27, haverá uma Tarde da Saúde
Física às 14h00 no Centro Dia do Idoso, situado à Rua Mauro Simões,
750, no bairro Humberto
Carlos Passarela. Já na

quarta-feira, 28, o Centro do Idoso Vida Mais,
situado à Rua Farmacêutico Antônio Serra,
345, na Penha do Rio do
Peixe, abriga o Bingão do
Idoso.
Na quinta-feira, 29, a
partir das 8h00 haverá o
evento “Idosos em Movimento” no Parque Juca
Mulato com atividades
físicas, danças e oficinas
literárias. Na sexta, 30,
a sede da OAB de Itapira abriga duas palestras
a partir das 15h00: “A
Pessoa Idosa e o Estatuto”, com Adriana Viel,
advogada, co-fundadora do IBDPI (Instituto
Brasileiro dos Direitos
da Pessoa Idosa), especialista em Direito Civil,
Políticas e Gestão Governamental e Direito do
Idoso; e “Yoga e o Enve-

lhecimento” com Maria
Thereza R. T. Ferreira,
Pedagoga com formação
em Hatha Yoga e Meditação e Pós-graduada em
Psicologia e Psicanálise
na Faculdade Metropolitana.
No sábado, dia 1° de
outubro, data em que é
celebrado o Dia Nacional
do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade,
haverá duas atividades.
Pela manhã, a partir das
8h00, o Campus II do
Uniesi (situado à Rua
Santa Terezinha, n° 1381,
Jardim Guarujá) abriga a
1ª Jornada Regional em
Comemoração ao Dia Internacional do Idoso que
tem como tema central
“Os impactos do envelhecimento em tempos
atuais”. As inscrições são
antecipadas pelo link ht-

tps://vidamaisitapira.
org.br/seminario-idoso/.
“Precisamos fortalecer a nossa sociedade
e trabalhar em parceria com o Poder Público
para juntos identificarmos as demandas para
fomentar e criar políticas
públicas que beneficiem
esta classe de cidadãos.
Temos que conscientizar
o jovem de hoje a entender o idoso que ele será
amanhã”, destacou Silva.
A programação da
jornada (segue anexo)
conta com palestras com
os professores do Uniesi e convidados que debaterão temas diversos
relacionados aos idosos.
Haverá também mesa
de debates, perguntas e
respostas e oficinas de
fantoches, orientação ju-

rídica, atendimentos de
enfermagem (aferição de
pressão e glicemia) e exposição de artesanatos.
No período da tarde,
às 14h00, acontece o encerramento da Semana
do Idoso com uma festa na Casa de Repouso
Allan Kardec. Todas as
atividades são gratuitas
e abertas para toda a população com mais de sessenta anos. “O evento é
de vital importância para
os idosos da nossa cidade, pois eles terão acesso
a informações jurídicas e
de garantia de direitos, a
eventos esportivos, culturais e de saúde. E após
dois anos sem o evento
devido às restrições da
pandemia, estamos preparando tudo com muito
carinho”, finalizou o presidente do conselho.

Grupo do Serviço de Convivência de Vínculos do
CRAS Nassif visita Expoflora
De Jaguariúna
Integrantes dos grupos do Serviço de Convivência de Vínculos
do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) Nassif visitaram a Expoflora, em

Holambra, na última
sexta-feira, dia 16 de
setembro.
Segundo a Secretaria
de Assistência Social
de Jaguariúna, durante o passeio o grupo de
40 pessoas teve acesso
a diferentes atrações,

como exposição de arranjos florais, mostra
de paisagismo, danças típicas holandesas, paradas das flores,
shopping das flores,
jardins, museu, entre
outras.
“O passeio atende os
LC BENEDITO E VICENZOTTI
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objetivos do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
que é o de vivenciar experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento
de vínculos familiares e
vivenciar experiências
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de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades
sociais que contribuam
para o desenvolvimento de potencialidades e
fortalecimento de vínculos”, explica a secretária de Assistência So-

cial, Andréa Dias Lizun.
“O passeio é importante, e proporcionou
momento de lazer, integração, descontração
e conhecimento aos integrantes, fortalecendo assim os vínculos”,
completou.
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Tiro de Guerra de Pedreira recebe visita de “Orientação
Técnica” da 2ª Região Militar

De Pedreira
Na quinta-feira, 15
de setembro, o Tiro de
Guerra 02-093 “José
Alberto de Camargo” de
Pedreira, recebeu a visi-

instalações, instruções
e documentações, procedimento que acontece,
periodicamente, durante o ano, em todos os
76 Tiros de Guerra que
integram a 2ª Região
Militar, que juntos, somam cerca de 5.300 jovens matriculados para
a prestação do Serviço
Militar.
Durante sua visita, o
Major Mário Henrique
Madureira, foi recepcionado pelo Subtenenta de “Orientação Técni- te Luís Antonio Benites
ca” do Major Mário Ajala, Chefe da InHenrique
Madureira, strução TG 02-093, PreChefe da Seção do Tiro feito Municipal e Diretor
de Guerra da 2ª Região do Tiro de Guerra Fábio
Militar, com objetivo de Polidoro, Secretário de
verificar o estado das Administração e Re-

cursos Humanos Sérgio Aparecida de Santi.
“Parabenizo o Chefe de
Instrução TG 02-093
subtenente Luís Antonio Benites Ajala, pelas
instalações e pelo bom
andamento da instrução
da atual turma de 50
atiradores de 2022, ressaltando a importância
da relação entre o TG e
o Poder Público Municipal”, destacou na ocasião o Major Mário Henrique Madureira.
Para o Prefeito e Diretor do TG de Pedreira,
Fábio Polidoro, a visita
do Major Mário Henrique Madureira, vem
confirmar o bom desenvolvimento do projeto.

“Como Chefe do Executivo Municipal, estou
realmente muito feliz,
todos os investimentos aqui realizados tem
como principal objetivo a formação de jovens com boas referências, ensinamentos que
levaram para toda a
vida”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro,
agradecendo ainda toda
a equipe da Administração Municipal pela
dedicação em manter as
instalações do Tiro de
Guerra impecáveis e garantir os investimentos
ainda necessários para
o bom andamento das
atividades.
Para o Chefe de In-

strução do TG 02-093,
Subtenente Luís Antonio Benites Ajala, o apoio da Prefeitura Municipal é essencial para essa
boa impressão. “O empenho da Administração
Municipal e, particularmente do Prefeito Fábio
Polidoro, que sempre
atende prontamente as
principais necessidades,
como a importante manutenção do Tiro de
Guerra, garantiu mais
qualidade ao trabalho e
ao desenvolvimento de
nossas atividades junto
aos jovens pedreirenses”, disse na ocasião o
Chefe de Instrução do
Tiro de Guerra de Pedreira.

Prefeitura e Acean apresentam projeto que intensifica
segurança e câmeras de monitoramento em comércios
De Artur Nogueira

firmou presença e destacou os principais obA Prefeitura, juntam- jetivos da reunião, bem
ente com a Associação como os projetos a serComercial de Artur em apresentados.
Nogueira (Acean), con“Uma
importante
vidam empresários do parceria deverá ser esmunicípio para uma re- tabelecida com o empreunião na próxima segun- sariado nogueirense. Esda-feira (26). A intenção peramos poder instalar
é apresentar o Projeto de no município, dentro do
Monitoramento para In- ‘Programa Câmara Citegração dos Comércios dadã’, câmeras de monna Segurança Pública.
itoramento nas princiO encontro será no pais ruas comerciais de
Salão Nobre da Câmara Artur Nogueira, com
de Vereadores, a par- vigilância em tempo intir das 19h. O secretário tegral, buscando melmunicipal de Segurança, horar em muito a seguRoberto Daher, con- rança de nossa cidade,

e não só dos comércios,
pois as câmeras, como
dito, ficarão nas vias
públicas”, disse.
Daher também comentou que o plano inclui a implementação
de um botão de pânico
exclusivo para os comerciantes que, em caso de
iminente prática delituosa, poderão acionar a
Guarda Municipal, agilizando o atendimento.
“Tal botão receberá a
denominação de ‘Segurança no Comércio’. Importante salientar que
a participação de todos
é necessária para se ter

uma segurança pública
eficiente. Poder Público,
comércio e população
em geral - todos contribuindo para o resultado almejado por todos:
uma Artur Nogueira
cada vez mais segura”,
enfatizou.
A Associação Comercial nogueirense reforçou o convite e corroborou a importância
da participação dos
comerciantes no encontro. “A Acean convida
todos os empresários
nogueirenses para participarem da reunião de
apresentação do pro-

jeto de monitoramento para integração dos
comércios na segurança
pública. Ele será de

suma importância para
esclarecer todas as dúvidas pendentes sobre o
assunto”, finalizou.

Justiça Eleitoral alerta itapirenses sobre mudanças em
algumas seções de votação
De Itapira

atentos para a votação
do dia 2 de outubro e, se
A Justiça Eleitoral houver, o segundo turno
de Itapira divulgou no em 30 de outubro.
início do mês de agosEm uma das muto o Edital n° 07/2022 danças, houve migração
que designa os locais das seções 084, 092,
das seções eleitorais no 097, 104, 109 e 114 que
município e que traz al- antes estavam situadas
gumas alterações em no prédio do CVT (Cenrelação a 2020. Os ele- tro de Valorização do
itores precisam ficar Trabalho) e agora serão

instaladas na Fatec “Ogari de Castro Pacheco”,
situada à Rua Tereza
Lera Paoletti, 570/590,
Jardim Bela Vista.
Outra alteração diz
respeito ao endereço da
EMEB “Dona Izaura da
Silva Vieira”, que agora está situada na Rua
Rosana Avelino de Oliveira Preto, n° 85, Jar-

dim Magali (ao lado da
piscina do lazer). Lá funcionam as seções 038,
039, 040, 041, 042, 043,
044, 068, 069, 079, 087,
091, 101 e 117.
Ainda em relação às
diferenças da Eleição
de 2020, o prédio do
Uniesi - Campus I (cuja
entrada é pela Rua Saldanha Marinho, n°115)

foi requisitado para a instalação de nove seções
eleitorais: 122, 123, 127,
131, 133, 136, 141, 145 e
148.
Quem tem dúvidas sobre seu local de votação
podem fazer uma consulta pelo próprio site
do TSE: https://www.
tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/ti-

tulo-e-local-de-votacao.
O Edital n° 07/2022
com todos os locais de
votação em Itapira está
anexo e os eleitores podem ainda procurar o
Cartório Eleitoral de
Itapira na Rua João de
Moraes, 430, Centro.
Os telefones para contato são 3863.4410 e
3843.2580.

Pedreira participa de reunião da Câmara Temática de
Educação da RMC
De Pedreira

da Região Metropolitana de Campinas, nas
A cidade de Holam- dependências da Facbra sediou na sexta-fei- uldade de Agronegra, 16 de setembro, mais ócios de Holambra, a
uma reunião da Câmara FAAGROH.
Temática da Educação
Pedreira esteve rep-

resentada
por
sua
Secretária Municipal de
Educação Mariangela
Rodrigues que informou
que o encontro contou
com a participação de
secretários e diretores

da área das cidades que
compõem a Região Metropolitana. “Durante o
encontro foram discutidas importantes pautas relacionadas à Educação, como utilização

de tecnologia em sala de
aula e consolidação de
políticas públicas voltadas à primeira infância”,
ressaltou a Secretária de
Educação de Pedreira.
A Reunião Ordinária

da Câmara Temática
de Educação da Região
Metropolitana
de
Campinas foi presidida
por Claudicir Picolo, diretora municipal de Educação de Holambra.

Prefeitura inicia instalação de rede secundária de coleta de esgoto
De Engenheiro Coelho

retorno para dentro das
casas dos moradores do
A Prefeitura Municipal bairro.
de Engenheiro Coelho, atO prefeito, doutor
ravés do Serviço de Água Zeedivaldo Alves de Mie Esgoto de Engenheiro randa, falou sobre a imCoelho (SAEEC), inicia portância da obra para os
nesta semana a instalação moradores daqueles bairde uma rede secundária ros. “Nós sabemos que
de coleta de esgoto. O uma obra de infraestrutrabalho tem previsão de tura desse porte é muito
conclusão de 90 dias e vai importante para a saúde
acabar com o problema e bem-estar daqueles
de transbordamento da moradores. Com a conrede de esgoto atual e o clusão dos trabalhos,

nós vamos acabar com
o retorno de esgoto que
acontece na casa das pessoas que moram naquela
região”.
Segundo o Engenheiro
Ambiental do SAEEC,
Vinicius Nunes Ferreira
de Camargo, a instalação
dessa rede secundária vai
resolver o problema de
transbordamento de esgoto em diversas ruas do
Jardim Brasil. ‘Essa rede
vai dar uma vazão maior
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para a rede principal,
que está no limite de utilização. Faremos a instalação dos poços de visita
(PV), que irão receber o
esgoto da rede principal
em caso de transbordamento”.
A nova rede de esgoto
será instalada nas ruas,
Alfredo Corrêa da Rocha,
Sebastião Lopes Primo,
Minas Gerais e Catarina
Fraveto Caetano. A obra
será feita em etapas, para
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que ocorra o menor impacto possível no trânsito. ‘Primeiramente nós
vamos fazer a instalação
dos PVs, pra só então,
fazer a instalação de toda
a tubulação’, explicou Camargo.
Essa é mais uma importante obra de saneamento que está sendo realizada na cidade. Desde
o início da atual gestão,
um trabalho intenso
foi feito com o apoio do

SAEEC para a melhoria
do serviço de água e esgoto, acabando com a falta
de água em vários bairros da cidade. “Com essa
obra, nós vamos melhorar a qualidade de vida
da população com a coleta
adequada do esgoto, assim como já fizemos com
a distribuição de água.
Hoje, todos os bairros da
cidade recebem água de
qualidade do SAEEC”,
completou o prefeito.
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Prefeitura aumenta subsídio e vereadores acreditam
em melhora do transporte público de Amparo

De Amparo
Com a justificativa de
que “vem trabalhando
para promover a regularização da concessão de
transporte coletivo urbano e promover a qualidade
do serviço à população”,
o prefeito municipal de
Amparo, Carlos Alberto Martins, encaminhou
para a Câmara Municipal
uma alteração na Lei Mu-

urbano.
Em seus pronunciamentos, os vereadores
chamaram atenção para
a situação caótica em que
se encontra o serviço no
município, afetando trabalhadores, estudantes
e até crianças, que não
têm o ônibus para seus
deslocamentos diários.
“Temos discutido isso
há muito tempo. Precisamos resolver essa situação porque estamos
vendo que é calamitosa
a questão do ônibus em
Amparo. Espero que, com
nicipal nº 4.045/2019, a aprovação desse projeque trata do subsídio fi- to, as coisas andem e não
nanceiro repassado para a permaneçam do jeito que
empresa.
estão. Que a partir de hoje
O Projeto de Lei nº não haja mais dificuldades
63/2022, que foi aprova- para a Prefeitura promovdo por todos os ver- er a licitação e resolver a
eadores na sessão do dia situação”, declarou o Pas19 de setembro, aumenta tor Elson Batista (PL).
de R$ 3,67 para R$ 5,49 o
Já a vereadora Rosa
valor máximo que a Pre- Montini (PSDB) descrefeitura poderá custear por veu uma reclamação. “O
passageiro, evitando o au- circular das 17h e 17h30,
mento da tarifa do ônibus que vai para o Jardim

das Aves, não está funcionando e as pessoas têm
que voltar a pé para suas
casas. E de muitas trabalhadoras esse dinheiro
do transporte está sendo
descontado do pagamento delas. É preciso melhorar
urgentemente!”,
disse ela.
“As crianças que vão
para as escolas também
estão sem ônibus. Que a
contratação da nova empresa também melhore
os ônibus escolares”,
completou Antonio Cesar
Mineiro (MDB).
O vereador Edilson
Santos (DEM) reforçou:
“também recebi reclamações, principalmente
das escolas Coriolano
Burgos e Liceu (Etec João
Belarmino), que o circular
não ia buscar as crianças e
não avisava. São crianças
menores de idade e vejo
isso como abandono de
incapaz. Uma situação
gravíssima, que tem que
acabar!”.

Para orientação e formalização dessas reclamações, o vereador
Farlin Conrado (MDB)
pediu que todos fizessem
reclamações registradas
na Prefeitura. “Estive
com o secretário municipal de Transportes e ele
me apresentou 21 processos em aberto, registrados. São elementos que
vão contribuir para criar
um documento público e
tomar providências oficiais contra a empresa. Não
adianta só reclamar na
rede social, tem que registrar a denúncia”.
O presidente da Casa,
vereador Carlos Cazotti
(MDB), reforçou que o
cidadão continuará pagando o mesmo valor. “O
subsídio é exatamente
para não aumentar o valor da tarifa para o usuário.
O transporte público em
nossa cidade está uma
vergonha e todas essas
reclamações serão revertidas em processo e co-

bradas da atual empresa”,
disse.
Por fim, a vereadora
Silvia Forato (PT) pediu
atenção a todos para continuarem fiscalizando o
serviço de transporte coletivo. “ A gente entende
que, se não aprovarmos,
será cobrado da população, mas há pouco mais
de quatro meses já havíamos aumentado o subsídio. Agora, mais 45% de
aumento, chega a ser um
pouco assustador”, declarou.
Estavam presentes 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).

ACE Holambra amplia vantagens e benefícios aos
associados através do Clube de Descontos
De Holambra
Quer gastar menos e
economizar mais? A Associação Comercial e Empresarial de Holambra
(ACE), visando sempre
impulsionar os negócios
e a economia local, vem
desenvolvendo uma parceria estratégica com
uma rede de empresas
de diferentes segmentos
com o intuito de oferecer
descontos em produtos
e serviços na cidade que
podem chegar a até 50%.
Estes benefícios podem ser utilizados pelos
proprietários das empresas associadas e seus colaboradores por meio do
“Clube de Descontos da
Associação Comercial de

Holambra”, que é o sistema desenvolvido para
disponibilizar
preços
menores em exames,
medicamentos e em
setores como serviços,
segurança do trabalho,
educação, entre outros.
“O objetivo da Associação Comercial é
aproximar consumidores
e empresas, oferecendo vantagens tanto para
os trabalhadores quanto novas oportunidades
para os empresários”,
explica a gerente da Associação Comercial, Suzi
Celegatti.
Acessar os benefícios
é muito simples, basta
entrar em contato com a
Associação Comercial via
atendimento telefônico

((19 3802-2020) ou por
WhatsApp (11) 988735259, que de imediato
os associados e seus funcionários passam a desfrutar das vantagens do
programa. Há ainda a
opção pelo e-mail comercial@aceholambra.com.
br.
A lista completa de
empresas pode ser acessada no Aplicativo ACE
Holambra ou em https://
www.aceholambra.com.
br/clube-descontos.
Confira
alguns
serviços e descontos
oferecidos dentro do
programa:
• Consultas médicas: descontos devem
ser consultados direta-

mente com o prestador
de serviço e variam conforme a especialidade;
• Exames: até 15% de
abatimento;
• Saúde e segurança
do trabalho: 5% de desconto em treinamentos, laudos e programas
como PCMSO, LTCAT,
LTIP e exames em saúde
do trabalho;
• Academia e clínica
de bem-estar: de 10% a
20% menos em pacotes;
• Ótica: de 5% a 15%
em produtos;
• Serviços Pet: 5% no
banho e na tosa de pets;
• Escola de idiomas:
50% de abatimento na
taxa da matrícula e 10%
em mensalidades;
• Seguros: 10% de des-

conto no valor da cotação
original de seguro auto,
residencial, vida e empresarial;
• Livros e biografias,
incluindo empresariais:
10% de abatimento no
valor final do projeto;
• Contabilidade: 10%

de desconto em serviços
contábeis e coworking;
• Adesivos, impressões
gráficas e artes digitais:
de 15% a 25% de abatimento;
• Marcas e patentes:
20% de abatimento em
serviços de registros.

Prefeitura e Rota das Bandeiras realizam ‘Parada Legal’
para oferecer serviços de saúde em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

A iniciativa conjunta ofereceu vacinação
Profissionais
da contra Covid-19 e a InSaúde pública de Artur fluenza (H1N1), além de
Nogueira vacinaram e testes rápidos de HIV,
realizaram testes em Hepatite B, Hepatite C
caminhoneiros e motor- e Sífilis. Os materiais
istas que trafegam pela - como vacinas e tesRodovia Professor Zefe- tes - foram fornecidos
rino Vaz (SP-332), nesta pela Secretaria de Saúde
quarta-feira (21). A ação e foram aplicados por
é realizada pela Prefeitu- enfermeiros da Rede
ra, por meio da Secretar- Pública Municipal.
ia de Saúde, em parceria
com a Concessionária
PARADA LEGAL
Rota das Bandeiras, reIdealizado pela Rota
sponsável pela adminis- das Bandeiras, o projetração da rodovia.
to Parada Legal Camin-

honeiros - além de orientar os motoristas
sobre regras e boa conduta no trânsito - tem
ênfase na saúde, uma
vez que os profissionais,
muitas vezes, não têm
disponibilidade para realização de exames de
rotina.
“Como passam a
maior parte do tempo
longe de casa, os caminhoneiros muitas vezes não têm tempo para
cuidar de sua saúde.
Essa ação é muito importante para facilitar o

acesso desse público às
vacinas e garantir que
também sejam imunizados”, frisou a coordenadora da Vigilância em
Saúde, Milena Sia Perin.
Os enfermeiros estão
à disposição em uma
tenda instalada no posto de pesagem da concessionária - no km 149,
pista sul.
Além dos serviços de
saúde, o Parada Legal
inclui distribuição de
itens de segurança a ciclistas, pedestres e motoristas.

Secretaria de Saúde realiza campanha de diagnóstico
de tuberculose
De Engenheiro Coelho
A Secretaria Municipal
de Saúde de Engenheiro
Coelho realiza durante
o mês de setembro uma
campanha para intensificação do diagnóstico de tuberculose no município. A
tuberculose é uma doença
infecciosa e transmissível

que afeta prioritariamente
os pulmões, embora possa
acometer outros órgãos e/
ou sistemas.
A ação acontece em todas as unidades de saúde
do município e busca
identificar pacientes que
apresentem os principais
sintomas, entre eles:
– Tosse por mais de

duas semanas que pode
ser acompanhada de
sangue;
– Produção de catarro;
– Febre;
– Sudorese noturna;
– Cansaço;
– Dor no peito;
– Falta de apetite;
– Emagrecimento;
Apesar de ser uma en-

fermidade antiga, a tuberculose continua sendo um
importante problema de
saúde pública. No Brasil
são notificados aproximadamente 70 mil casos
novos e ocorrem cerca de
4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose.
Como a tuberculose é
transmitida?
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A transmissão da tuberculose acontece por
via respiratória, pela
eliminação de aerossóis
produzidos pela tosse,
fala ou espirro de uma
pessoa com tuberculose
ativa sem tratamento; e a
inalação de aerossóis por
um indivíduo suscetível
A tuberculose não se

transmite por objetos
compartilhados
como
roupas, lençóis, copos e
talheres.
Com o início do tratamento, a transmissão
tende a diminuir gradativamente, e em geral, após
15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido.
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Renovias realiza simulado de acidente com emergência
química na Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros,
em Mogi Guaçu
Da Redação
As
equipes
de
Tráfego e de Atendimento Pré-Hospitalar
(APH) da Renovias,
Concessionária
que
faz a interligação entre
Campinas, Circuito das
Águas e sul de Minas
Gerais, participaram na
manhã desta quarta-feira (21), de um simulado
de acidente envolvendo
diversos veículos e múltiplas vítimas. A atividade simulada aconteceu às 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 teve
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.
A novidade deste ano
foi a transmissão ao vivo
realizada por meio dos
canais de comunicação
da Renovias. Todo o
evento foi transmitido
para as bases operacionais da concessionária,
através da rede de TV
interna, para que os colaboradores pudessem

acompanhar de forma
simultânea.
O exercício desta
manhã simulou um acidente entre uma carreta transportando material inflamável (diesel),
dois veículos de passeio
e uma moto, com certa
dificuldade de remoção
das vítimas – cinco no
total – entre elas, dois
ocupantes de cada automóvel e uma pessoa
condutora da motocicleta, esta última em
estado gravíssimo.
“É
um
exercício
que fazemos rotineiramente para treinar
nossas equipes e, posteriormente, avaliar o
nosso trabalho e corrigir pontos que sejam necessários. Neste
cenário, várias equipes
puderam atuar de uma
só vez em um tipo de ac-

idente que, embora raro
em nosso trecho, pode
acontecer e as equipes
precisam estar prontas
para atuar”, explica o
coordenador de tráfego
da Renovias, Alexandre
Bueno da Silva.
A Ouvidoria Itinerante também participou da atividade com
atendimento ao público
convidado e divulgação
dos canais de contato com a Ouvidoria
Renovias e Ouvidoria
ARTESP (Agência de
Transporte do Estado
de São Paulo).
No total, cerca de
30 profissionais participaram da simulação que contou com
os Veículos de Intervenção Rápida (VIR),
ambulâncias, carros de
inspeção e veículo de
combate à incêndio, da

Renovias; duas viaturas da PMRv; viatura
de resgate do Corpo de
Bombeiros e do SAMU;
caminhão; caminhonete operacional; além
de viaturas da Defesa
Civil e da CETESB.
Outras
concessionárias
também
foram convidadas a
participar, além de autoridades de segurança
e instituições de ensino da área da Saúde da
região. O simulado contou ainda com a parceria da transportadora
Lotrans e Autopeças
Jaguar.

Prata), SP-344 (Aguaí/
Vargem Grande do Sul),
SP-350 (Casa Branca/
São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem
Grande do Sul/Casa
Branca), com extensão
de 345,6 quilômetros. A
concessionária administra as rodovias através
do Programa de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de
São Paulo.
O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU)
da Renovias está à disposição 24 horas por
dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696
ou usar um dos fones de
Sobre a Renovias: A emergência implantamalha viária da Reno- dos a cada quilômetro.
vias liga Campinas, Cir- Condições antecipadas
cuito das Águas e sul de do tráfego podem ser
Minas: SP-340 (Campi- obtidas pelo site www.
nas/Mococa), SP-342 renovias.com.br.
(Mogi Guaçu/Águas da

Caminhada Azul e Rosa será realizada no dia 22 de
outubro
De Mogi Guaçu

ciação.
A saída da caminApós uma pausa de hada será às 9h e o
dois anos por conta da percurso de 5 km foi
pandemia da Covid-19, definido em reunião
a Prefeitura de Mogi realizada entre os orGuaçu, o Fundo Social ganizadores do evento,
de Solidariedade e a As- percorrendo a Avenida
sociação Comercial e In- dos Trabalhadores até
dustrial de Mogi Guaçu a rotatória do Centro
(Acimg) confirmaram a Cultural
retornando
realização da 8ª edição para o Parque dos Inda Caminhada Azul e gás. Profissionais da
Rosa. A concentração Secretaria Municipal de
será no Parque dos In- Esporte e Lazer (SEL)
gás, a partir das 7h00. vão ser responsáveis
As inscrições ainda pelo aquecimento e penão estão disponíveis, las aulas de dança antes
mas continuarão sendo e depois da caminhada.
feitas pelo site da AssoO evento terá a dis-

tribuição de 3 mil kits,
contendo camiseta e
boné personalizados,
mediante inscrição antecipada. O objetivo da
Caminhada é promover
a conscientização sobre o câncer de mama
e o câncer de próstata.
Alunos da Faculdades
Municipal
Professor
Franco Montoro estarão no local promovendo as orientações
sobre as doenças. A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), subseção
Mogi Guaçu, também
irá participar com informações para os par-

ticipantes.
As inscrições para
a Caminhada Azul e
Rosa serão feitas pelo
site da Acimg (https://
www.acimg.com.br) no
período de 3 a 13 de
outubro. O kit conterá
boné e camiseta, nas
cores azul e rosa, simbolizando o combate
aos cânceres de próstata e mama. A entrega
acontecerá nos dias 17,
18 e 19 de outubro, na
sede da Acimg. Os kits
são limitados, mas a
participação na Caminhada Azul e Rosa continuará aberta.

Para retirar os kits,
os participantes precisarão apresentar documento de identificação
e poderão doar 1 kg de
alimento não perecível,

que será destinado ao
Fundo Social de Solidariedade Municipal. O
Parque dos Ingás contará ainda com praça de
alimentação.

Plantio de mudas marca o Dia da Árvore em Mogi
Guaçu nesta quarta-feira
De Mogi Guaçu
Em
comemoração
ao Dia da Árvore que é
celebrado nesta quarta-feira, 21 de setembro, as Secretarias Municipais de Agricultura,
Abastecimento e Meio
Ambiente (SAAMA) e
de Educação realizam
o plantio mudas de árvores com o apoio de
alunos da rede municipal de ensino da cidade.
“Uma das metas do

nosso governo é cuidar
e proteger o meio ambiente. E é com ações
como essa que vamos
tornar Mogi Guaçu
uma cidade mais sustentável ainda mais
envolvendo as crianças
nessa temática tão importante”,
comentou
Marcelo Vanzella Sartori, da SAAMA.
O plantio das mudas foi realizado em
diversas regiões da cidade ao longo do dia,

como na Avenida Alíbio
Caveanha, no Distrito
Industrial Getúlio Vargas, Ypê Amarelo, Horto Florestal José Lopes
de Azevedo Júnior, Zé
da Pesca, e Jardim dos
Lagos. O Parque Linear
do Córrego dos Macacos também recebeu
novas mudas na segunda-feira, dia 19 de setembro.
As ações contaram
com a participação dos
alunos das seguintes

escolas: Escola Estadual Profª Sonia Aparecida Maximiano Bueno, Emef Prefº Carlos
Franco de Faria, Emef
Coronel Joaquim Leite
de Souza, Emef Profª
Iná Aparecida de Oliveira Marconi, Emeb
Ubirajara Ramos, Centro de Educação Infantil
(CEI) Maria Therezinha
Boretti de Almeida,
além das Emefs Alice
de Campos Silva e Waldomiro Calmazini.

Nesta quinta-feira,
dia 22 de setembro,
no plenário da Câmara
Municipal, foi promovida uma roda de conversa sobre os Aspectos da Arborização pela
equipe da SAAMA. A
importância da arborização, legislação municipal, os projetos em
andamento e a preservação do Rio Mogi
Guaçu foram explanados aos presentes pelo
secretário municipal da

pasta e funcionários.
A programação referente ao Dia da Árvore
e também ao Dia do
Rio (23 de setembro)
será finalizada na sexta-feira, dia 23, com o
passeio de barco pelo
Rio de Mogi Guaçu com
estudantes da rede municipal de ensino. Vale
lembrar que no último
dia 14, equipe da SAAMA realizou o plantio de 85 ipês-rosa na
Avenida Brasil.

Professores participam de curso de formação sobre
trânsito em parceria com o DETRAN
De Mogi Guaçu
Um grupo de 124
professores da rede
municipal de ensino
participa do curso de
formação sobre trânsito numa parceria entre
a Prefeitura e o Departamento Estadual de

Trânsito
(DETRAN).
A formação é online e
cada professor, após o
término, irá desenvolver um projeto interdisciplinar na escola onde
atua. O curso visa a formação de professores
multiplicadores em Educação para o Trânsito.

“É uma parceria inédita entre a Prefeitura e o Detran e um
primeiro passo de levar o tema para as escolas. As crianças levam o conteúdo para
os pais e são agentes
multiplicadores, o que
nos ajuda a termos um
LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188

trânsito mais seguro e
mais humanizado”, comentou o vice-prefeito
Major Marcos Tuckumantel ao destacar o
objetivo da formação.
“Proporcionar o acesso
à educação para o trânsito aos professores motivando-os à inclusão
Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
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do tema no conteúdo
das escolas, para despertar os alunos sobre
as
responsabilidades
para um deslocamento
seguro”.
A Secretaria Municipal de Educação informou que até o final do
ano os professores irão

apresentar os projetos
de finalização do curso
que serão desenvolvidos nas escolas. Esses
projetos serão apresentados ao DETRAN
e podem ser selecionados em nível estadual
dentro do Programa do
Trânsito.
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Novena e Festa de Nossa
Senhora Aparecida em
Pedreira
De Pedreira

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

No período de 17 de
setembro a 12 de outubro, os fiéis católicos do
Jardim Triunfo e bairros próximos promovem
a Novena e a Festa de
Nossa Senhora Aparecida, com uma extensa
programação festiva e
religiosa.
A Novena da Padroeira terá sua abertura solene no dia 03 de outubro,
às 19h30, com sequência
nos dias 04, 05, 06 e 07,
sempre às 19h30, nos
dias 08 e 09 de outubro,
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às 19 horas e nos dias
10 e 11, às 19h30. As
Santas Missas nos dias
da semana estão sendo
celebradas às 19h30 e
aos finais de semana às
19horas. Aos sábados e
domingos acontece a tradicional Quermesse com
Pastel, Cachorro Quente,
Lanches, Bebidas, Parque de Diversões para
as crianças, Tômbola e
deliciosos doces.
O Pároco de Nossa
Senhora Aparecida do
Triunfo, Padre Eder Pradella de Oliveira, informou que no Dia da Pa-

droeira, 12 de outubro, às
6 horas, será celebrada a
Santa Missa, às 8 horas,
Santa Missa e Consagração das Crianças, 10
horas, Santa Missa e Ritual da Troca do Manto,
12 horas, Santa Missa
– Angelus Domini, 17
horas, Santa Missa e às
19 horas, também Santa
Missa. “Convidamos os
fiéis católicos de Pedreira
e cidades da região para
participarem conosco da
programação da Festa de
Nossa Senhora Aparecida do Triunfo”, ressalta o
Padre Eder Pradella.
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Coreógrafa Érika Novachi fará workshop gratuito
de “Lyrical Jazz” em Pedreira

De Pedreira

so é proporcionar aos
participantes uma exNo próximo domin- periência técnica e artístigo, dia 25 de setembro, ca de desenvolvimento
a coreógrafa e professora corpóreo no estilo de
Érika Novachi realizará dança proposto, através
um workshop de Lyrical de aulas sequenciais que
Jazz na Unidade II do envolverão coreografias e
Centro Cultural de Pe- dinâmicas de aquecimendreira. O intuito do cur- to, alongamento e flexibi-

lidade.
Erika Novachi é professora e coreógrafa de Lyrical Jazz. Diretora artística
da “Galpão 1”, é formada em Educação Física
e atuou em companhias
profissionais como “Grupo Raça”, com direção
de Roseli Rodrigues, e
“Companhia
Profissão
Dançar”, com direção de
Rose Calheiros.
Entre seus principais
prêmios como coreógrafa, destaca-se a medalha
de ouro no “Dance Alliance”, em Nova York.
Érika ministra masterclasses e residências de
Lyrical Jazz no Brasil e no
exterior, com passagens
como professora convidada pela “Broadway
Dance Center”, também
em Nova York (2017),
em Los Angeles, Califórnia (2018) e pela “West
London University”, na
“SA Dança”, em Londres,
Inglaterra (2018). Entre
2010 e 2014, foi professora de Lyrical Jazz no
“Festival de Dança de Jo-

inville”, onde também foi
jurada do gênero. Entre
suas últimas criações, destacam-se um trecho de
“Concerto Berstein 100”
(2018) para a “São Paulo
Companhia de Dança”, e
“Music, Body and Soul”
(2021) para a “Raça Cia.
de Dança”, dentro do
projeto “Raça por Elas”.
Em 2021, Novachi ministrou uma residência de
aulas de Lyrical Jazz na
“Escola do Teatro Bolshoi no Brasil”, no Summer da “Royal Academy
of Dance” do Brasil e no
Winter da “Royal Academy of Dance” do Brasil.
É uma das diretoras e organizadoras do “Congresso Internacional de Jazz
Dance” no Brasil, criado
em 2009.
Para o Secretário de
Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento, investir na
formação cultural do
Município é fundamental
para o desenvolvimento técnico e artístico dos
talentos e dos artistas da

Cidade. “Essa é a primeira ação que envolve o segmento da área de dança,
e a ideia é ampliar para
os segmentos de teatro,
música e artes em geral.
Oferecer formação em
arte e cultura de qualidade é a ferramenta para
capacitar nossos artistas
e dar oportunidade a todos, de forma gratuita e
isonômica, de se reciclarem e aprenderem cada
vez mais”, ressaltou.
As aulas sequenciais
serão ministradas das
9h às 10h30 e das 11h às
12h30. As inscrições são
gratuitas, e devem ser realizadas através do e-mail
cultura@pedreira.sp.gov.
br até o dia 23 de setembro, os interessados precisam enviar seu nome
completo para a emissão
do certificado de participação e presença. As vagas são limitadas, podendo ser preenchidas em
sua totalidade a qualquer
momento.
Segundo o Prefeito
Fábio Polidoro, o work-

shop oferecerá uma
experiência
única
e
completa aos inscritos.
“Érika Novachi é uma
profissional reconhecida
mundialmente, e o aperfeiçoamento que suas
aulas proporcionam não
somente aprimoram as
qualidades já existentes,
como também impulsionam nossos talentos a buscarem técnicas cada vez
mais elaboradas para seu
desenvolvimento corporal e artístico. Desejamos
que todos aproveitem ao
máximo os aprendizados que Érika tem a nos
oferecer”, concluiu.
O workshop ocorrerá
na Unidade II do Centro Cultural de Pedreira,
localizada na Rua Maria
Ana Piasso Gasparini, 69,
no bairro Jardim Emília,
em Pedreira. Os interessados também podem obter informações através
do telefone: (19) 38934159, ou pelas redes sociais: @culturapedreira no
Instagram e @culturapedreirasp no Facebook.

Prefeitura divulga atrações musicais do Festival de
Primavera em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

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.

mento Certo. Mais tarde, às 21h, sobe ao palco
a dupla Tiago & Kauan.
Já no domingo (25),
as festividades começam logo pela manhã, às
10h, com a banda Keep
on Rock. Pela tarde, a
partir das 13h, o público prestigiará a banda
Finder; às 16h será a vez
da banda You Groove; e,
fechando o Festival de
Primavera, a banda Trilha Zero se apresentará,
a partir das 19h.

contará com praça de
alimentação montada
pela Associação de Feirantes e Ambulantes de
Artur Nogueira.
Os cardápios incluem
pastéis de diversos sabores, churrasco grego,
porções, lanches e hambúrgueres, churros, espetinhos, torresmo, batidas, sorvetes, chopp,
dentre outras bebidas e
delícias gastronômicas.

A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Cultura
& Turismo, divulgou as
atrações musicais que se
apresentarão no Festival
de Primavera - que acontece neste sábado (24) e
domingo (25), na Lagoa
dos Pássaros. A grade
de shows inclui gêneros
diversos, que vão desde
duplas sertanejas até
bandas de rock.
PROGRAMAÇÃO
Kauan.??
ros Antigos;?
De acordo com o tiATRAÇÕES MUSICOMPLETA
-10h, Keep on Rock;?
tular da pasta, Renato CAIS
PRAÇA DE ALIMENSábado (24)
Domingo (25)
-13h, Finder; ?
Carlini, os dois dias seNo sábado (24), o TAÇÃO
-19h, Momento Cer-10h, Old Motors Fest
-16h, You Groove; ?
rão recheados de novi- Festival terá início às
Carlini ressalta que to;?
-19h, Trilha Zero.
dades para divertir toda 19h com o grupo Mo- toda a programação
-21h,
Tiago
& - Evento Anual de Car-

Pedreira é destaque no Festival de Danzas Del
Mercosur na Argentina

De Pedreira

ro Movimento” de Pedreira, contando com
No período de 8 a o apoio da Prefeitura
11 de setembro, o Stu- Municipal, através de
dio de Dança “Primei- sua Secretaria de Cul-

tura e Economia Criativa, na cidade de Puerto
Iguazu, em Misiones,
na Argentina, participando do tradicional
LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

Festival de Danzas Del
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Segundo informou a
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ti, o Festival de Dança
reuniu cerca de 1.400
bailarinos e 480 coreógrafos de vários países.
“Nossos alunos conseguiram importantes
conquistas durante a
competição. Parabéns
a todos pela dedicação
nos ensaios e belíssima
apresentação no Festival de Dança”, ressaltou Patrícia Cavalcanti.
Os resultados foram
os seguintes: 2º lugar
para o Grupo de Jazz
Juvenil,
Coreografia:
2020; 2º lugar para
o Dueto Jazz Juvenil,
com as bailarinas Nicole Mendes e Elisa Escontom; 3º lugar para
o Solo Juvenil Danças
Urbanas, com o bailari-

no Italo Reis e o 3º lugar para o Solo Juvenil
Jazz, com a bailarina
Gabriele Araújo.
“Quero agradecer a
Prefeitura de Pedreira
através do Secretaria
de Cultura João Paulo
Nascimento e o Prefeito Fábio Polidoro pelo
importante apoio, meu
agradecimentos
aos
pais de cada bailarino
por confiarem em nosso trabalho, pois, foram
8 dias que seus filhos
ficaram sobre minha
responsabilidade, enfim, agradecer cada
bailarino por estarem
conosco e brilharem
nos palcos”, concluiu a
professora Patrícia Cavalcanti.
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Ana Carolina Cardozo conquista o histórico
pentacampeonato pela ANTT
Da Redação
Nos dias 16 e 17 de setembro a ANTT – Associação Nacional dos Três
Tambores realizou sua 19ª
Final Nacional durante o
Jaguariúna Rodeo Festival, onde foram definidas
as campeãs da Temporada
2021/2022. Esta foi a terceira vez que a Final RAM
ANTT foi realizada no
evento, que é um dos mais
importantes e conhecidos
do Brasil.
A premiação total foi de
mais de R$ 120 mil entre
as três categorias realizadas, que reuniu somente
as melhores competidoras
do ranking para a disputa
do título. Tendo iniciado
em outubro de 2021, a 19ª
temporada do Campeonato da ANTT contou com
20 etapas nos principais
Rodeios e Provas Equestres do Brasil, onde participaram mais de 400 competidoras de várias idades
e estados diferentes do
país, um recorde na história da Associação.
“Concluímos mais uma
temporada com a certeza
de dever cumprido, com
recorde no número de
etapas, de participantes e
de premiação distribuída.
Estamos muito felizes, em
especial por realizar a Final RAM ANTT na arena
do Jaguariúna Rodeo Festival e em nome de toda a
diretoria da ANTT agradecemos as competidoras,
treinadores,
familiares,
parceiros e todas as pessoas que colaboraram para
a realização desta temporada e desta etapa final
histórica”, disse Flávia
Cajé, presidente da ANTT.
Como parte da programação da Final Nacional
2022, na quinta-feira, 15
de setembro, a ANTT realizou a ‘Recepção das Estrelas’, uma cerimônia que
já virou tradição para apresentar as finalistas e celebrar a conclusão de mais
uma temporada. Reunindo dezenas de convidados
em uma noite especial,
a associação apresentou
ao público cada uma das
finalistas com a entrega
dos ‘backnumbers’, núme-

ro de identificação usado
por elas nas competições.
Além de também celebrar
todos que fizeram parte da
temporada da ANTT, a recepção contou ainda com
jantar e show de Duda
Bertelli.
No dia seguinte, as
competidoras
estavam
preparadas para disputar
em três rounds a definição das campeãs da temporada. As 10 melhores
do ranking da Categoria
Feminino disputaram o
título nacional na Final
Organnact Gold Race,
enquanto as classificadas
da 11ª posição em diante
disputaram o título da Final Guabi Silver Race. Na
Mirim, as cinco melhores
da Categoria até 12 anos
foram em busca do título
nacional Boots Horse Mirim.
“Gostaria de agradecer
e parabenizar toda a diretoria da ANTT, por mais
uma temporada concluída com sucesso, por mais
um ano de muito trabalho e desafios vencidos.
Também agradeço a RAM
do Brasil, Tassa Jeans,
Organnact, Boots Horse,
Guabi, ACJ Rastelos, Sumetal Fivelas, RGJ Baias
e ABQM, pelo apoio e parceria nesta temporada, aos
demais profissionais e empresas que estiveram em
cada etapa, aos organizadores que nos receberam
com tanto carinho e em
especial ao Gui Marconi,
Quinze e toda a equipe
da Diverti pela realização
desta Final no Jaguariúna
Rodeo Festival”, finalizou
a presidente da ANTT.

tidora de Araraquara-SP
chegou à decisão com uma
excelente vantagem sobre
as demais concorrentes e
dependia apenas de seu
próprio desempenho para
conquistar o pentacampeonato inédito.
A decisão teve início
com Ana Carolina vencendo o Round 1 na sexta-feira ao marcar 15,929
segundos em conjunto
com HFM Chile Shiners,
mesmo animal que ela
manteria a regularidade e
garantiria o segundo melhor tempo da passada
extra (Round 2), na tarde
de sábado. Com o título
já praticamente em mãos,
na noite de sábado ela foi
a arena com Cromo Down
Jet WA, seu principal animal e com o qual havia
ganho os quatro títulos anteriores. Em uma passada
segura, sem erros, garantiu o primeiro lugar na somatória geral dos três rounds, totalizando 48,461
segundos.
Totalmente emocionada após a volta da vitória
na arena, Ana Carolina
Cardozo recebeu a cobiçada fivela de campeã nacional ANTT pela quinta
vez e agradeceu a todos
que fizeram parte de mais
este título. Seu pai, Wilson Laurini Jr. também
foi coroado pela quinta vez
como Melhor Treinador
da temporada, outra marca histórica na ANTT.
Com a segunda melhor
somatória da Final RAM
ANTT, Ana Laura Savini terminou como vice-campeã nacional da Categoria Feminino, após uma
temporada brilhante que
a confirmou como uma
das jovens estrelas mais
promissoras da ANTT. O
ranking final da temporada na categoria teve ainda Giovanna Lasmar em
terceiro lugar, Barbara
Barbosa em quarto lugar e Maiara Oliveira Alves completando o Top 5,
na quinta colocação.

CINCO VEZES ANA
CAROLINA: A PAULISTA
CONQUISTOU O QUINTO TÍTULO CONSECUTIVO
Confirmando o favoritismo, Ana Carolina
Cardozo mais uma vez
foi imbatível na Final
RAM ANTT e conquistou
seu quinto título nacional
consecutivo pela ANTT,
tornando-se a maior venMARIA
EDUARDA
cedora da história do IMBATÍVEL:
JOVEM
campeonato. Liderando PAULISTA FOI A CAMo ranking desde o início PEÃ NACIONAL MIRIM
da temporada, a compeLiderando a temporada

de ponta-a-ponta, Maria
Eduarda Ribeiro confirmou o título de Campeã
Nacional Mirim após fazer uma Final RAM ANTT
com muita regularidade.
A competidora de Vargem Grande do Sul-SP
dependia apenas de seus
próprios resultados para
conquistar seu primeiro
título nacional na Final
Boots Horse Mirim e entrou na arena com muita
segurança nas passadas.
Depois de duas provas
regulares nos dois primeiros rounds, Maria Eduarda encerrou a competição
marcando o melhor tempo
da noite de sábado, 16,404
segundos, em conjunto
com Luna ZorreroDun
It, para vencer a somatória da Final e confirmar de
forma incontestável seu
título. Antes da Final RAM
ANTT, a jovem competidora que agora se despede
da Categoria Mirim e vai
correr exclusivamente entre as adultas, teve quatro
vitórias na temporada e
foi finalista em outras 12
etapas ao longo do ano em
uma das melhores campanhas da história da ANTT.
O
segundo
lugar
no campeonato ficou
com Caroline Ghiraldelli,
que fez sua primeira Final Nacional e venceu os
dois primeiros rounds da
competição em conjunto
com Roma Barons. Mariana Castro de Lucca foi
a terceira no campeonato, enquanto Maria Luiza
Blásio e Ana Carolina Savini terminaram em quarto
e quinto lugares, respectivamente. Maria Luiza Blásio, de apenas nove anos
foi eleita a Revelação da
Temporada, sendo coroada durante a cerimônia de
“Recepção das Estrelas”.
JOVEM
ESTRELA:
LUANA LIMA BASTOS
CONQUISTA O TÍTULO
NA GUABI SILVER RACE
Pela proximidade na
pontuação das finalistas,
a disputa na Guabi Silver
Race é sempre equilibrada e acirrada, decidida
nos mínimos detalhes. E
este ano mais uma vez três
jovens talentos da ANTT

travaram uma disputa segundo a segundo em cada
round. Porém, a Campeã
Nacional Mirim, Luana
Lima Bastos, não deu espaço para as concorrentes
e marcou o melhor tempo
nas três passadas que fez
com Mr. King Fame, para
garantir o título.
A competidora de Bataguassu-MS chegou à Final
RAM ANTT na segunda
colocação, mas empatada no número de pontos
com a líder e então atual
Campeã, Maria Manuela
Nogueira, que buscava se
tornar a primeira a vencer
na categoria Silver duas
vezes. Luana Lima Bastos, de apenas 16 anos,
assumiu a liderança isolada do ranking logo na
primeira noite ao marcar
o melhor tempo, mas a
concorrente não a deixou
abrir muita vantagem e
ficou com o segundo melhor tempo da noite.

Ranking Final – Categoria Feminino – Organnact Gold Race
1 – Ana Carolina Cardozo – Araraquara-SP –
1.940 pontos
2 – Ana Laura Savini –
Botucatu-SP – 1.500 pontos
3 – Giovanna Lasmar
– São João Del-Rei-MG –
1.040 pontos
4 – Barbara Barbosa –
Caldas Novas-GO – 960
pontos
5 – Maiara Oliveira Alves – Uberlândia-MG –
960 pontos
6 – Eduarda Peres –
Potirendaba-SP – 895
pontos
7 – Kelly Caroline –
Avaré-SP – 860 pontos
8 – Mayana Muniz –
Promissão-SP – 775 pontos
9 – Maria Eduarda Ribeiro – Vargem Grande do
Sul – 640 pontos
10 – Maria Fernanda
Valentim – São Seb. GraNo sábado a sul-mato- ma-SP – 640 pontos
-grossense confirmou seu
título ao vencer os dois
Ranking Final – Boots
rounds da competição Horse Mirim
e a somatória geral das
1 – Maria Eduarda Ritrês passadas, enquanto beiro – Vargem Grande do
a campeã do ano anterior Sul-SP – 1.100 pontos
teve uma penalidade em
2 – Caroline Ghiraldelli
sua última apresentação. –Sumaré-SP – 900 ponCampeã Nacional Mirim tos
em 2019 na própria are3 – Mariana Castro de
na do Jaguariúna Rodeo Lucca – São Roque-SP –
Festival, Luana Lima Bas- 860 pontos
tos foi vice-campeã nacio4 – Maria Luiza Blásio
nal em seu primeiro ano – Cerqueira César-SP –
exclusivamente na Cate- 630 pontos
goria Feminino em 2020,
5 – Ana Carolina Savini
se colocando como uma – Botucatu-SP – 580 pondas mais promissoras jo- tos
vens estrelas do campeonato.
Ranking Final – Guabi
Sem cometer erros na Silver Race
Final RAM ANTT, a tam1 – Luana Lima Bastos
bém Campeã Nacional – Bataguassu-MS – 820
Mirim da ANTT, Lorena pontos
Zanini manteve chances
2 – Lorena Zanini –
de título até a última pas- Matão-SP – 740 pontos
sada e terminou a tempo3 – Maria Manuela Norada como vice-campeã na gueira – Cravinhos-SP –
Guabi Silver Race, seguida 720 pontos
por Maria Manuela No4 – Mirela Fagionato –
gueira, que ficou em ter- Americana-SP – 655 ponceiro lugar. Completando tos
o Top 5 da temporada na
5 – Ludmila Santiago
categoria, Mirela Fagiona- – Rio de Janeiro-RJ – 575
to foi a quarta e Ludmila pontos
Santiago foi a quinta colo6 – Brehna Bazanella –
cada.
Americana-SP – 465 pontos

Editais
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ITAPIRA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO DE ITAPIRA, com base territorial em ITAPIRA, HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE, convoca através de seu Diretor Presidente Sr. LUIS ROBERTO DA SILVA, que ao
final assina, os trabalhadores da ADATA ELETRONICS BRAZIL S.A e ADATA INTEGRATION BRAZIL
S/A para assembleia extraordinária a ser realizada no dia 27 de setembro de 2022, às 16:00 horas,
nas dependências da Empresa, localizada a Rodovia SP 340 km 142,2 - Santo Antônio de Posse - SP,
para discussão e aprovação de:
1- Leitura e aprovação da ata anterior;
2- Acordo de Compensação de Horas;
3- Acordo para Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
4- Acordo de Banco de Horas;
Atenciosamente
Luis Roberto da Silva
Presidente

Extrato de Contrato
CONTRATO n° 046/2022
PROCESSO n° 253/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
CONTRATADO: PSI BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a manutenção de Bomba “WILO FA 10.78ZT24-4/36K,5KW”, com diâmetro de rotor de 376 mm, conforme especificações, descrições e condições
constantes do orçamento n° 2725-22 apresentado.
VALOR GLOBAL R$ 42.426,64 (Quarenta e dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 001/2021

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
nº 0001/2021, CONVOCA os
selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço
sobredito, no período de 23 de setembro de 2022 à 29 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
Classificação
02º
03°
Classificação
01º
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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 0001/2021, CONVOCA os
selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço
sobredito, no período de 23 de setembro de 2022 à 29 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.

FUNÇÃO: Técnico em Farmácia 40h - Cosmópolis
Candidato
Beatriz Rodrigues Torquato
Izabella Nascimento da Silva Bertazzo

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
08º
09°

FUNÇÃO: Fisioterapeuta 30h - Cosmópolis
Candidato

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Paulínia
Candidato
Cristhyane Claudino Pimentel
Antonio Garcia da Cunha

Marcela Gomes Bernardo

Holambra, 23 de setembro de 2022
Holambra, 23 de setembro de 2022

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

LC BENEDITO E VICENZOTTI LTDA:68282656000188

Assinado de forma digital por LC BENEDITO E VICENZOTTI
LTDA:68282656000188
Dados: 2022.09.23 08:45:50 -03'00'

23 de Setembro de 2022

4

Governador Rodrigo Garcia assume Compromisso
de construir Hospital Metropolitano de Campinas
De Jaguariúna
O governador Rodrigo
Garcia (PSDB) confirmou
nesta quinta-feira (22),
em entrevista à EPTV, a
construção do Hospital
Metropolitano de Campinas. Candidato à reeleição, ele disse que assumiu
um compromisso com a
região de Campinas de
“tirar o projeto do papel”,
caso seja reeleito.
“Estou aqui para assumir um novo compromisso com a Região Metropolitana de Campinas, que é
tirar do papel e construir
um novo hospital metropolitano, que vai atender
média e alta complexidade. Nós já temos uma área
específica que o consórcio
de prefeitos nos destinou,
o Estado vai bancar a

construção desse hospital,
cerca de R$ 200 milhões,
um hospital de cerca de
200 leitos, vai bancar o
custeio desse hospital, cerca de R$ 200 milhões por
ano, justamente pra gente
melhorar o atendimento
na região de Campinas”,
disse o governador.
O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana
de Campinas (RMC), Gustavo Reis (MDB), comemorou o anúncio feito pelo
governador. “É uma vitória de toda a nossa região,
dos prefeitos, do deputado
federal Baleia Rossi e de
todos que, como eu, defendem esse grande projeto, que vai ajudar muito a
população da RMC”, disse
o prefeito.

“Nós já temos o terreno,
de 40 mil metros quadrados, doado pela Unicamp,
o que facilita muito. Faltava esse aval do Governo
do Estado, que temos agora com o governador Rodrigo Garcia”, completou
Gustavo Reis.
Em 2 de outubro do ano
passado, Rodrigo Garcia,
então vice-governador, já
havia se comprometido a
defender a viabilidade do
hospital
metropolitano
em reunião na Prefeitura de Jaguariúna, da qual
participaram o prefeito
Gustavo Reis, o reitor da
Unicamp, Antonio José
de Almeida Meirelles, o
Tom Zé, a vice-reitora da
universidade, Maria Luiza
Moretti, além do deputado Baleia Rossi e do próprio Rodrigo Garcia.

Saúde realiza campanha de multivacinação na Feira
Noturna da próxima quarta-feira
De Jaguariúna

HPV, varicela e pólio.
Além da vacinação na
A Secretaria de Saúde Feira Noturna de Jagde Jaguariúna irá pro- uariúna – que tem atraímover a campanha de do grande público todas
multivacinação e contra as quartas-feiras, das 17h
a poliomielite na Fei- às 21h –, a Secretaria de
ra Noturna, na próxima Saúde também levou a
quarta-feira, dia 28 de campanha de multivacisetembro. O objetivo é nação para escolas da
ampliar a atualização rede municipal.
vacinal de crianças e adNa próxima segunolescentes de 6 a 14 anos da-feira, dia 26, a equipe
no município. Será real- da Saúde estará na escola
izada a vacinação contra Oscarlina Pires Turato.
Covid-19, febre amare- Na quarta, dia 28, será a
la, tríplice viral, dupla vez dos alunos da escola
adulto, meningo ACWY, Franklin de Toledo Piza

Filho serem vacinados
e, na sexta-feira, dia 30,
a vacinação acontecerá
na escola Prefeito Adone
Bonetti.
Outras três escolas –
Coronel Amâncio Bueno,
Professor Irineu Espedito Ferrari e Professor
Mário Bergamasco –
também já receberam a
multivacinação.
Segundo a secretária
de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de
Oliveira Pelisão, a ideia
é incentivar a população
a vacinar as crianças e

jovens, pois a adesão à
campanha nacional está
abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da
Saúde.
“A ação realizada pela
Secretaria de Saúde, em
parceria com a Secretaria
de Educação, nas escolas
municipais tem demonstrado que existem muitas crianças com esquema vacinal incompleto
para a faixa etária. Por
isso, a importância de
ampliarmos a campanha
e a conscientização dos a necessidade de atupaís e responsáveis para alizarem as carteiras de

vacinação de seus filhos”,
disse a secretária.

41º Passeio Ecológico, Ciclístico e Pedestre da PRENAT
Independente acontece neste domingo, 25 de setembro
De Pedreira

defronte à Escola Estadual Coronel João Pedro de
A PRENAT Indepen- Godoy Moreira, na Praça
dente de Pedreira promove Ângelo Ferrari, de onde
neste domingo, 25 de se- partirão em direção ao
tembro, a partir das 8h30, bairro Vila São José, até as
o 41º Passeio Ecológico, dependências do Campo
Ciclístico e Pedestre, con- da Associação Desportitando com o apoio da Pre- va Classista Santana, com
feitura Municipal de Pe- término previsto para às
dreira.
14 horas. “O Passeio CiA concentração dos clístico e a Caminhada
participantes acontecerá remetem os participantes

Atlético Guaçuano inicia
projeto de futebol feminino
para adolescentes
De Mogi Guaçu

Guaçu, para que que cada
vez mais o esporte seja
Nesta quarta-feira, 21 praticado por mulheres
de setembro, às 17h, o na cidade. O Projeto SoClube Atlético Guaçua- cial Mandizinho de Futeno inicia o Projeto Social bol Feminino foi desenMandizinho de Futebol volvido entre a diretoria
Feminino. O programa do Atlético Guaçuano, a
tem como objetivo pro- E9 Academy e a Secretarporcionar aulas gratuitas ia Municipal de Esporte e
da modalidade para ado- Lazer (SEL).
lescentes com idade a par“Acreditamos que o futir de 17 anos no campo do tebol feminino precisa ser
Estádio Municipal Alex- mais valorizado e, desta
andre Augusto Camacho. forma, criar mais espaços
As aulas serão de segunda e mais oportunidades
e quarta-feira das 17h às para que as meninas pos18h.
sam crescer nessa prática
O projeto é direciona- esportiva”, comentou o
do para categoria sub-17 secretário municipal de
e busca fomentar o fu- Esporte e Lazer, Raphael
tebol feminino em Mogi de Godoy Locatelli.

As interessadas devem
comparecer nos dias de
treino no campo do Camacho, localizado na Hugo
Panciera, s/n, no Imóvel
Pedregulhal. As aulas
serão de segunda e quarta-feira das 17h às 18h.
Projeto Social Mandizinho de Futebol Mandizinho
Local: Estádio Municipal Alexandre Augusto
Camacho
Endereço: Rua Hugo
Panciera, s/n, Imóvel Pedregulhal
Dias: Segunda e quarta-feira
Horário: 17h às 18h –
sub-17 (a partir de 17 anos)
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a refletirem sobre a preservação do Meio Ambiente,
em especial o Rio Jaguari”,
destaca o coordenador do
Passeio Ecológico, Paschoal Loner.
Nos seus 41 anos de existência, o Passeio Ecológico Ciclístico e Pedestre
sempre procurou despertar a consciência ambiental nos participantes,
chamando a atenção para

os diferentes problemas
enfrentados nestas quatro
décadas, como aumento
da poluição nas águas do
Rio Jaguari, a crise hídrica
provocada pela estiagem,
estimulando a necessidade
de uma vida saudável e
mobilizando os moradores
por melhor qualidade de
vida, promovendo reflexões da relação do homem
com a natureza.

