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SÁBADO

Prefeitura divulga novo processo seletivo 
para Educação de Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Educação, 
abriu um novo processo 
seletivo para professores. 
As inscrições já estão ab-

ertas e seguem até o dia 
28 de novembro.

O intuito é preencher 
as vagas eventuais que 
surgirem decorrentes 
de afastamentos de tit-

ulares de cargos, de car-
gos vagos aguardando o 
ingresso de concursados 
e projetos especiais com 
tempo determinado du-
rante o ano de 2023.

Para participar, os 
candidatos devem com-
provar a escolaridade ex-
igida, bem como registro 
no respectivo conselho 
de classe quando solic-

itado, idade mínima de 
18 anos, dentre outros 
requisitos que constam 
no edital. Para participar, 
os interessados devem 
realizar as inscrições até 

28 de novembro de 2022, 
às 15h, exclusivamente 
via internet por meio do 
site da ABCP Concursos 
(https://abconcursospu-
blicos.org).
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Caminhada contra a 
violência de gênero 

acontece neste domingo 
em Artur Nogueira

A Caminhada Contra 
a Violência de Gênero, 
“Unidas pela paz, forta-
lecidas pela coragem”, 
acontece neste domingo 
(27), em Artur Noguei-
ra. A ação é organizada 

pela Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial e da Coordenadoria 
dos Direitos e Apoio da 
Mulher. 

Prefeitura de Artur Nogueira 
vai transmitir jogos da Copa 
do Mundo em telão de LED

  Página 7

  Página 4

Prefeitura investe na
 Agricultura e amplia frota em 

Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur No-
gueira irá disponibilizar 
um telão de LED para 
quem quiser assistir aos 
jogos da seleção brasilei-
ra na Copa do Mundo do 
Catar 2022. A estrutura 
com som e imagem de alta 

qualidade foi montada 
nesta quinta-feira (24) na 
área próxima à Lagoa dos 
Pássaros. A primeira par-
tida foi contra a Sérvia. 
Nos locais, também have-
rá barracas de alimentos 
e bebidas vendidos por 

ambulantes já cadastra-
dos junto à Prefeitura. O 
primeiro confronto acon-
tece na Lagoa dos Pássa-
ros, o segundo na Praça 
do Coreto e o terceiro da 
fase de grupos na Praça 
Santa Rita.

Revirada terá show sertanejo, 
grupo de viola e exposição 

de oficinas culturais em Artur 
Nogueira

A Revirada Regional de 
Cultura promete agitar o 
final de semana em Artur 
Nogueira. A programação 
recheada de atrações in-
clui show sertanejo e de 

samba, grupo de viola, 
apresentações teatrais, 
ampla praça de alimen-
tação e muito mais. O 
cronograma completo foi 
divulgado pela Prefeitura 

de Artur Nogueira, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura & Turismo. O evento 
acontece neste sábado 
(26) e domingo (27), no 
Balneário Municipal.
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ARTIGOs

Um olhar além das 4 linhas

STF marca a data do julgamento da 
Revisão da Vida Toda 

Apocalipse — o canto da Esperança

*Liliane Mesquita

B e m  a m i g o s , 
leitores! Entra em cam-
po a Copa do Mundo, e 
sabemos que o futebol 
é uma paixão nacional. 
Um dos esportes mais 
populares em nosso 
país. Agora os olhos 
voltam-se para o Catar, 
pois abrem-se as corti-
nas e começa o espetá-
culo rumo ao hexa.  

S a b e m o s  q u e  o 
esporte traz muitos 
benefícios para o in-
divíduo.  Ajuda no 
desenvolvimento cog-
nitivo, motor, melhora 
a qualidade de vida, 

previne doenças, mel-
hora a autoestima, a 
autoconfiança, entre 
outros. Porém, não 
podemos chutar para 
escanteio um ponto 
muito importante. Que 
está além das quatro 
linhas! Então, pro-
ponho neste texto um 
bate-bola amistoso 
sobre algumas lições, 
que podemos aprender 
com esse esporte espe-
tacular. 

Para iniciar a parti-
da, convoco para uma 
tabelinha o planeja-
mento, as escolhas e as 
estratégias. São com-
ponentes importantes 

que entram em campo 
antes do apito do juiz. 
A comissão técnica ne-
cessita planejar todas 
as ações, pensar no 
esquema táticos, nas 
estratégias e nas es-
colhas, ou seja, quais 
jogadores dentre tan-
tos irão representar 
nosso país vestindo 
a amarelinha. Assim 
como no futebol, a vida 
é feita de escolhas e 
quando desejamos al-
cançar um objetivo 
precisamos de bom 
planejamento para 
marcar um golaço. 

Cartão vermelho 
para quem não res-

peita o seu oponente, 
pois a regra é clara: 
“adversário não é in-
imigo”. No mundo da 
bola e na vida precisa-
mos ensinar aos nossos 
filhos: o Fair Play, gan-
har e perder. Não aceit-
ar a escolha do outro é 
falta de respeito, pois é 
um direito de cada um 
torcer por um outro 
time, seleção ou, até 
mesmo, por ninguém. 
Que a paz nas torcidas 
deve ser o décimo se-
gundo jogador e que 
a violência nunca foi 
escalada, pois não está 
com nada.  

Futebol é uma caix-

inha de surpresas pode 
até ser, mas que para 
alcançar a vitória e 
ter bons resultados é 
preciso suar a camisa, 
ter dedicação e disci-
plina. Para o time para 
ficar show de bola, é 
importante o trabalho 
em equipe, bem como 
um grupo precisa de 
um bom capitão, um 
líder que ajuda na mo-
tivação. Chegamos aos 
quarenta e cinco do se-
gundo tempo e preciso 
encerrar a escalação 
das letras, as quais fiz 
embaixadinha para 
escrever este texto. Es-
pero ter marcado um 

golaço refletindo sobre 
lições do futebol, por 
meio dos jargões fute-
bolísticos. Agora, não 
há tempo para mais 
nada, ergue o braço...  
apita o juiz: final de 
jogo!  

*Liliane Mesquita é 
pedagoga, psicopeda-
goga, orientadora edu-
cacional, dinamizadora 
de leitura e escritora de 
livros infantis – autora 
de “O desaparecimento 
do Senhor Abraço”, 
“Onde é o lugar de 
Dandara?”,  “Qual é a 
sua forma?” e “Poesia 
no futebol”. 

João Badari*

No próximo dia 23 
de novembro será fi-
nalizado o julgamento 
da mais importante 
ação previdenciária 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF). A ação 
mais aguardada no 
direito previdenciário 
teve a data do seu des-
fecho anunciada pelo 
gabinete da Ministra 
Rosa Weber no último 
dia 18.  Com grande 
diplomacia o Minis-
tro André Mendonça, 
atual relator e não 
irá proferir voto no 
processo, disponibi-
lizou o tema para ser 
pautado, em razão da 
necessidade de um 
desfecho do tema. 
Prontamente, o ga-
binete da presidência 
marcou a data de fi-
nalização do julga-
mento. 

Este  processo já 
possui decisão de 11 
Ministros, e não ex-
iste qualquer novi-
dade processual, não 
h a v e n d o  q u a l q u e r 
motivação para a mu-
dança de votos dos 
10 Ministros que já 

votaram e continu-
am na Corte. E mais, 
n e n h u m  M i n i s t r o 
sinalizou mudança 
de voto ou modulação 
de efeitos em suas de-
cisões. 

O décimo primeiro 
voto foi  do relator 
do processo, Minis-
tro aposentado Mar-
co Aurélio, que após 
vasta fundamentação 
const i tucional  de-
clarou o direito dos 
aposentados. Desde 
junho deste ano fi-
cou estabelecido pe-
los Ministros que o 
voto dele será valida-
do caso haja um novo 
julgamento. 

O  p roce sso  e s tá 
sendo aguardado há 
anos por aposenta-
dos, que hoje se en-
contram na totalidade 
com idades avançadas 
e muitos doentes. O 
número de aposenta-
dos que aguardavam 
por justiça e vieram a 
falecer é assustador, 
e diariamente enter-
ramos pessoas que 
sonhavam com uma 
aposentadoria justa. 
Como dizia o célebre 
Ruy Barbosa: “Justiça 

tardia não é justiça, 
senão injustiça qual-
ificada e manifesta”, 
e estes aposentados 
necessitam em vida 
verem que a Corte os 
amparou de uma in-
justiça que se perdura 
desde 1999, e atingiu 
pela decadência e out-
ros infortúnios o di-
reito da maioria deles.  

Estes aposentados 
necessitavam urgen-
temente da resposta, 
e aqui enxergamos o 
caminho mais efici-
ente na retirada do 
destaque pelo Minis-
tro Nunes Marques, 
como ocorreu recen-
temente na ADI 7063, 
processo de relatoria 
do Ministro Edson 
Fachin, onde o Minis-
tro Luiz Fux havia re-
querido o destaque e 
retirou o mesmo para 
que fosse retomado 
seu julgamento no 
plenário virtual. E este 
não é um caso isolado, 
pois outros Ministros 
já realizaram tal pro-
cedimento. Porém, o 
pedido de destaque 
permanece at ivo e 
poderia ser retirado 
até o início da sessão 

de julgamento. 
É totalmente com-

preensível  e  just i-
ficável que um Min-
istro faça o pedido de 
destaque, e posterior-
mente retire por en-
tender que o processo 
deve ter seu regular 
prosseguimento no 
Plenário Virtual do 
STF, como ocorreu 
com a ação, observan-
do que nenhum fato 
novo traga a necessi-
dade do julgamento 
presencial. Esta re-
visão não é nenhuma 
matéria excepcional, 
é um assunto que a 
Corte já havia se man-
ifestado há quase uma 
década, e trazendo 
interpretação tele-
ológica entendeu a 
vontade do legislador 
em trazer regras pro-
visórias, e a finalidade 
almejada sempre foi a 
de abrandar a chega-
da de uma nova legis-
lação mais severa.  

Tal decisão, quan-
do nenhum ato/fato 
novo venha justificar 
a manutenção do de-
staque ou haja perda 
do objeto do pedido 
anteriormente real-

izado, é um grande 
exemplo do princípio 
da eficiência, tão al-
mejado na admin-
istração pública. E 
mais, é respeito com 
o aposentado,  que 
por anos está sendo 
lesado pelo INSS com 
uma regra de aposen-
tadoria mais prejudi-
cial.  

F r i s o  a q u i :  s e 
o  j u l g a m e n t o  f o r 
recomeçado sem a 
retirada do destaque, 
todos os Ministros 
já declararam seus 
votos, e desde o mês 
de março, quando o 
processo foi paralisa-
do nenhum fato novo 
ocorreu para justificar 
a mudança de enten-
dimento de qualquer 
um dos Ministros. A 
mais alta Corte do 
nosso país deve seguir 
coerente ao decidido, 
pois  qualquer mu-
dança de interpre-
tação afetaria sub-
stancialmente a cred-
ibilidade do direito 
previdenciário, pois 
a tese tem como pilar 
a segurança jurídi-
ca, estabelecendo que 
jamais uma regra de 

transição pode ser 
mais  de s favoráve l 
que a permanente. 
Isso é principiológico 
nas relações previ-
denciárias  quando 
uma reforma é elab-
orada pelo constitu-
inte. 

Confiamos no Su-
premo Tribunal Fed-
eral, para que man-
tenha a sua decisão, 
onde por 6 votos a 5 
reconheceu este di-
reito, assim os apo-
sentados que foram 
prejudicados poderão 
obter  uma velhice 
digna. E a sociedade 
terá a preservação 
do princípio consti-
tucional da segurança 
jurídica e  também 
a segurança na ma-
nutenção do que é 
dec idido  por  cada 
Ministro, pois nada 
mudou desde o jul-
gamento “finalizado” 
em março. 

*João Badari é ad-
vogado especialista 
e m  D i r e i t o  P r e v i -
denciário e sócio do 
escritório Aith, Badari 
e Luchin Advogados

Paiva Netto

O  U n i v e r s o  d e 
Deus é a mais bela 
partitura jamais cri-
ada. Com as “partic-
ipações” de um Bach 
(1685-1750), em suas 
obras da mais alta 
Espiritualidade; de 
um Häendel (1685-
1759), com seus in-
spirados Oratórios; 
d e  u m  E r i k  S a t i e 
(1866-1925), com seu 
humor musical;  de 
um Debussy (1862-
1918), nas horas de 
maviosidade; de uma 
Germaine Tailleferre 
( 1 8 9 2 - 1 9 8 3 ) ,  c o m 
suas  obras  music-
ais explorando novas 
técnicas; de um Ber-
lioz (1803-1869) e sua 
Sinfonia  Fantást i-

ca; de um Villa-Lo-
bos (1887-1959), nas 
ardentes Bachianas 
Brasileiras; de uma 
Florence Price (1887-
1953),  que rompeu 
as algemas do pre-
conceito ao se tornar 
a  primeira mulher 
afro-americana a ser 
re conhe c id a  como 
compositora sinfôni-
ca e a primeira a ter 
uma obra tocada por 
uma grande orques-
tra;  de um Mahler 
( 1 8 6 0 - 1 9 1 1 ) ,  c o m 
s u a  c o m p l e x i d a d e 
harmônica e tonal; de 
um Schönberg (1874-
1951) ,  em sua l in-
guagem dodecafôni-
ca; de um Beethoven 
(1770-1827), em suas 
arquitetônicas Sin-
fonias; de um Verdi 

(1813-1901) e de um 
Puccini (1858-1924), 
em suas formidáveis 
Óperas; do cozinheiro 
Rossini (1792-1868); 
de um Carlos Gomes 
(1836-1896), com sua 
inspirada Il Guarany; 
de um alegre e divinal 
Mozart (1756-1791); 
de um Chopin (1810-
1849), em seus No-
turnos encantadores; 
de um Wagner (1813-
1883), com o brilho 
de suas audaciosas 
harmonias e modu-
lações constantes; de 
um Brahms (1833-
1897), em sua magis-
tral Terceira Sinfo-
nia; de um Francisco 
Braga (1868-1945), 
em seus poemas sin-
fônicos; de um Al-
berto Nepomuceno 

(1864-1920), com a 
Suíte Brasileira; do 
padre José Maurício 
( 1 7 6 7 - 1 8 3 0 ) ,  c o m 
s u a s  b e l a s  o b r a s 
sacras; de um Claudio 
Santoro (1919-1989), 
com sua vibrante Sin-
fonia da Paz; de uma 
Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935) que rev-
elava em sua música 
a alma do povo mais 
simples; de um César 
Franck (1822-1890), 
com sua harmonia 
cromát ica ,  co lor i -
da; de um Bruckner 
(1824-1896), com sua 
Oitava  Sinfonia ,  a 
Apocalíptica; e ainda 
de um Tchaikovsky 
( 1 8 4 0 - 1 8 9 3 ) ,  c o m 
s e u s  f o r m i d á v e i s 
balés; de um Dvo?ák 
(1841-1904), e a es-

plêndida Sinfonia do 
Novo Mundo; de um 
Grieg (1843-1907), 
com a agradabilíssi-
ma Suíte Peer Gynt; 
de um Sibelius (1865-
1957), com o encan-
tador Cisne de Tu-
onela; de uma Clara 
S c h u m a n n  ( 1 8 1 9 -
1896), prodigiosa pi-
anista e compositora; 
e de Guiomar Novaes 
(1894-1979), uma das 
maiores instrumen-

tistas do mundo... E 
ass im prossegue a 
Divina Partitura do 
Compositor do Uni-
verso: Deus!

      
José de Paiva Netto 

? Jornalista, radialis-
ta e escritor.

p a i v a n e t t o @
lbv.org.br — www.
boavontade.com
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CONCURSO PÚBLICO: Salários são de R$ 2.613,33 a R$ 3.475,01 ao mês ou de R$ 23,18 por hora aula

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Educação, 
abriu um novo processo 

seletivo para professo-
res. As inscrições já es-
tão abertas e seguem até 
o dia 28 de novembro.

O intuito é preencher 
as vagas eventuais que 
surgirem decorrentes 
de afastamentos de titu-
lares de cargos, de car-
gos vagos aguardando o 
ingresso de concursados 
e projetos especiais com 
tempo determinado du-
rante o ano de 2023.

Para participar, os 
candidatos devem com-
provar a escolarida-
de exigida, bem como 
registro no respecti-
vo conselho de classe 
quando solicitado, ida-
de mínima de 18 anos, 
dentre outros requisitos 
que constam no edital.

NOVAS OPORTUNI-

DADES E SALÁRIOS
As oportunidades são 

para os cargos de Pro-
fessor - Ensino Especial 
- “Deficiência Auditiva 
e/ou Libras” (PEB I); 
Professor - Ensino Es-
pecial - “Deficiência Vi-
sual” (PEB I); Professor 
- Ensino Especial - “Au-
tismo” (PEB I); Profes-
sor - Ensino Especial 
(PEB I); Professor - En-
sino Fundamental (PEB 
I); Professor Auxiliar 
(PEB I); Professor - 
Educação Infantil (PEB 
I); Professor para EJA 
(PEB I); Professor de 
Arte (PEB II); Profes-
sor de Educação Física 

(PEB II); Professor de 
Educação Física para 
a “Educação Especial” 
(PEB II) e Professor de 
Inglês (PEB II).

Aos profissionais ad-
mitidos, a carga horária 
será de 23 a 40 horas se-
manais e contarão com 
salários no valor de R$ 
2.613,33 a R$ 3.475,01 
ao mês ou de R$ 23,18 
por hora aula.

INSCRIÇÃO
Para participar, os in-

teressados devem reali-
zar as inscrições até 28 
de novembro de 2022, 
às 15h, exclusivamente 
via internet por meio do 

site da ABCP Concursos 
(https://abconcursos-
publicos.org).

A taxa de inscrição 
é de R$ 40,00 e deverá 
ser pago até o dia 29 de 
novembro de 2022. Já a 
prova objetiva, ocorrerá 
no dia 11 de dezembro 
de 2022, com questões 
de língua portuguesa, 
matemática e legislação 
educacional.

Além disso, terá a 
etapa de prova de títu-
los, de acordo com os 
critérios de pontuação 
estabelecidos no edital 
completo (https://abcp.
selecao.net.br/informa-
coes/2700/).

Prefeitura divulga novo processo seletivo 
para Educação de Artur Nogueira

Da Redação

A unidade da Ambev 
em Jaguariúna recebe, 
nesta quarta-feira (23), 
o Selo Paulista de Diver-
sidade - certificação con-
cedida pelo Governo do 
Estado de São Paulo. O 
selo reconhece organiza-
ções públicas, privadas 
e da sociedade civil que 
desenvolvem ou se com-
prometem a desenvolver 
boas práticas de pro-
moção e valorização da 
diversidade de gênero, 
raça, pessoas com defici-
ência, orientação sexual, 
entre outros grupos.

Criado em 2007, o cer-
tificado tem como objeti-
vo não apenas destacar 
empresas que praticam 
a inclusão e diversidade, 
mas também de provocar 

mudanças graduais de 
mentalidade e de atuação 
no acolhimento das dife-
renças.

A Cervejaria Ambev 
Jaguariúna passou por 
uma transformação re-
levante nos últimos anos 
e teve oportunidade de 
rever toda a sua jornada 
de diversidade e inclu-
são. Em 2020, foi cria-
do o primeiro grupo de 
afinidade na unidade, o 
WEISS - Women Em-
powered Interested in 
Successful Sinergies, que 
aborda o empoderamen-
to feminino e a igualdade 
de gênero. Já em 2021 foi 
a vez do Homens Aliados 
- criado para transfor-
mar o público masculino 
da cervejaria, buscando 
contribuir com a equida-
de de gênero, abordando 

temas como paternidade, 
machismo, masculinida-
de tóxica, assédio, papéis 
de gênero e outros.

Ainda em 2022, ou-
tros grupos de diversi-
dade também ganharam 
destaque na unidade: o 
IPA - Improve People Ac-
cessibility, promovendo 
inclusão e acessibilidade 
de pessoas com deficiên-
cia, e o LAGER - Lesbian 
and Gay and Everyone 
Respected, tratando pau-
tas de inclusão da comu-
nidade LGBTQIAP+. 

Ampliando ainda mais 
a pluralidade dos grupos 
foi criado o BOCK - Buil-
ding Opportunities for 
Colleagues of all Kinds 
-- com foco em promo-
ver discussões e ações 
relacionadas a questões 
étnico-raciais. Uma das 

suas grandes atuações 
deste grupo foi o Estágio 
Representa -- voltado ex-
clusivamente para estu-
dantes negros.

As iniciativas de di-
versidade e inclusão que 
acontecem na Cervejaria 
Jaguariúna são geren-
ciadas pelo Comitê de 
Autenticidade, um grupo 
voluntário e diverso, que 
conta com o suporte do 
time gerencial, constituí-
do hoje por 40% de lide-
rança feminina.

Pela primeira vez na 
história da Cervejaria, o 
cargo de gerência fabril 
foi ocupado por uma mu-
lher, marco importante 
no movimento amplo da 
Ambev pela equidade de 
gênero.

“Evoluímos junto com 
a Ambev e o time de Su-

pply para termos uma 
cervejaria mais diversa, 
inclusiva e representati-
va, onde todos podem ser 
autênticos e desenvolver 
as suas potencialidades. 
Reconhecemos que es-
tamos em uma grande 
jornada e que receber 
este Selo é um sinal im-
portante de estar no ca-
minho certo”, ressalta 

Juliana Alves, Gerente 
Fabril da unidade Supply 
Jaguariúna da Ambev.

A evolução nesta jor-
nada e o selo são con-
quistas do time da cer-
vejaria, que protagoniza 
o movimento e acredita 
muito que Diversidade 
& Inclusão são respon-
sabilidades e direitos de 
todos.

Cervejaria da Ambev recebe Selo Paulista da 
Diversidade do Governo do estado de São Paulo

Da Redação

Passa de 20 mil o nú-
mero de casos de dengue 
registrados na região me-
tropolitana de Campinas, 
interior de São Paulo, de 
acordo com último balan-
ço da Secretaria Municipal 
de Saúde.

O levantamento aponta 
que de janeiro a outubro 
deste ano, Campinas, com 
mais de 11 mil casos, San-
ta Bárbara do Oeste, com 
pouco mais de 5 mil ocor-
rências e Americana, com 
mais de 4 mil pacientes, 
lideram o ranking das ci-
dades com maior incidên-
cia da doença na região. 

O balanço destaca ainda 
que a região noroeste de 
Campinas é onde há a 
maior incidência de casos 
e que até outubro quatro 
pessoas morreram vítimas 
da dengue. Além disso, de 
janeiro até agora foram re-
gistrados 19 casos de Chi-
kungunya.

O médico patologista 
clínico e gestor do Grupo 
Sabin Campinas, Alex Ga-
loro, analisa com preocu-
pação os números e alerta 
para os riscos de exposi-
ção aos vírus transmitidos 
pelo mosquito Aedes ae-
gypti, causadores da den-
gue, chikungunya e zika. 
“Os arbovírus são verda-

deiras ameaças à saúde 
pública e é preciso cuidado 
e atenção para evitar qual-
quer exposição a estas do-
enças”, observa.

De acordo com o espe-
cialista, o registro de casos 
dessas doenças aumenta 
consideravelmente no ve-
rão e alerta que pode haver 
crescimento nesta reta fi-
nal de 2022, com a chega-
da de dias mais chuvosos.

“Combater o Aedes ae-
gypti é a forma mais eficaz 
de prevenção e começa 
dentro de casa, com cui-
dados simples na rotina. 
Temos várias pesquisas de 
campo que mostram que 
80% dos criadouros estão 

dentro das casas. Portan-
to, uma rápida conferên-
cia se há água parada em 
pratinhos, nos vasos de 
plantas, ralos, telhados, 
calhas, garrafas, pneus, 
ou ambientes que possam 
servir de criadouros para 
o mosquito já é de grande 
valia. Cabe ainda salientar 
que em caso de necessida-
de de armazenamento de 
líquidos, é preciso cuida-
do para não deixar os re-
servatórios destampados 
e evitar assim que o mos-
quito coloque ovos dentro 
desses recipientes.”

O especialista obser-
va ainda que localidades 
onde a perigosa combina-
ção de altas temperaturas 
e grande incidência de 
chuvas podem contribuir 
para o aumento do núme-
ro de criadouros. “O mos-
quito se prolifera em espa-
ços úmidos e quentes e as 
regiões com temperaturas 
mais elevadas são muito 
propícias para o aedes. É 
preciso e é possível evitar 
ao máximo qualquer for-
ma de exposição”, observa.

Resultados rápidos e 
tratamentos eficazes são 
primordiais

Ainda segundo o mé-
dico, é fundamental que 
a preocupação em conter 
a proliferação do mosqui-
to seja uma causa recor-
rente nas campanhas de 
conscientização popular 

na região. Comprometido 
com a excelência diagnós-
tica na entrega de laudos 
precisos, o Grupo Sabin 
possui um portfólio atua-
lizado, apto para suprir a 
demanda da população e 
assegura exames labora-
toriais, entre eles o PCR 
Combo, que detecta com 
apenas uma amostra se o 
paciente está com dengue, 
chikungunya ou zika, e 
tem resultado em até sete 
dias úteis.

Galoro explica que o la-
boratório dispõe ainda do 
teste rápido para antígeno 
dengue (NS1, anticorpos 
IgG e IgM), com resultado 
em até um dia útil; a detec-
ção e a tipagem do vírus da 
dengue por PCR, com re-
sultado disponível em até 
sete dias úteis, e destaca o 
aumento significativo na 
procura pelos exames nes-
te primeiro trimestre.

“O aumento de casos 
nos faz redobrar a atenção 
e reforçar movimentos de 
orientação para conscien-
tização individual e coleti-
va a fim de evitar a prolife-
ração do mosquito”.

O médico detalha tam-
bém a importância de um 
diagnóstico correto para 
o sucesso do tratamento. 
“Um laudo preciso fornece 
a segurança para a melhor 
jornada do paciente e con-
tribui para que o médico 
conduza o tratamento de 
forma resolutiva, com as-

sistência adequada e pro-
vidências em tempo hábil, 
se houver indícios de com-
plicações no quadro clíni-
co”, concluiu.

No Brasil, o número 
de casos de dengue notifi-
cados chega a 1,3 milhão 
Em todo o país, o núme-
ro de casos de dengue no 
Brasil chegou a subiu para 
1,3 milhão -- aumentando 
em mais de 1845% entre 
janeiro e outubro deste 
ano, em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. O levantamento 
do Ministério da Saúde 
aponta ainda 909 óbitos 
confirmados pela doença.

Ainda de acordo com os 
indicadores da pasta, até 
agora, os casos de Chikun-
gunya cresceram 89,9%, 
em relação ao ano passa-
do. A soma de pacientes já 
ultrapassa 168 mil. Já os 
casos de zika tiveram au-
mento de 92,6% em 2022, 
mas nenhum óbito foi re-
gistrado.

A alta incidência de ca-
sos, motivou o Ministério 
da Saúde a instituir uma 
campanha com orienta-
ções sobre a dengue com o 
intuito de esclarecer a po-
pulação sobre a transmis-
são, sintomas e tratamen-
tos da doença. Com o tema 
“Todo dia é dia de comba-
ter o mosquito”, a iniciati-
va evidencia a prevenção 
como a melhor forma de 
combater a doença.

Cresce o número de casos de dengue no interior 
de São Paulo
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AGRICULTURA: Secretaria recebeu 8 maquinários nos últimos meses, dentre caminhões basculantes, tratores, patrol e motoniveladora; 
ampliação é inédita no município

Prefeitura investe na Agricultura e amplia frota em 
Artur Nogueira

Com o recebimento 
de novos maquinári-
os nos últimos meses, 
a Secretaria de Agri-
cultura, da Prefeitu-
ra de Artur Nogueira, 
tem ampliado a frota 
de veículos. Camin-
hões, caminhonete e 
trator são alguns dos 
automóveis recebidos 
pela pasta e que têm 
contribuído para a ex-
celência nos serviços 
prestados à população. 

De acordo com o 
prefeito Lucas Sia 
(PSD), o investimento 
na Agricultura e am-
pliação da frota é algo 
inédito no município. 
“São muitas as con-
quistas do Poder Exec-

utivo junto ao Governo 
do Estado de São Pau-
lo, por intermédio de 
deputados e com apoio 
de nossos nobres ver-
eadores. Os maquinári-
os têm colaborado para 
as atividades exercidas 
pela pasta e, principal-
mente, fortalecido nos-
so agronegócio”, disse.

MAQUINÁRIOS
O secretário da Ag-

ricultura, Odair Boer, 
elenca os veículos re-
cebidos: 3 caminhões 
Ivecco basculante; 
1 Máquina Patrol; 1 
Máquina pá carrega-
deira; 1 Máquina mo-
toniveladora; 1 Camin-
honete S 10; e 1 Trator 

Massey Ferguson.
 “Os veículos estão 

sendo utilizados em 
projetos de melhorias 
da infraestrutura e 
logística de produção 
agrícola, incluindo a 
manutenção de nossas 
estradas rurais. Com 
as aquisições, esta-
mos valorizando nos-
sos agricultores que 
trabalham no campo, 
transformam a ter-
ra e fortalecem nossa 
economia”, frisou. 

Segundo Boer, dep-
utados e vereadores 
contribuíram para as 
conquistas: 

1 Caminhão bascu-
lante - emenda parlam-

entar do deputado Car-
los Sampaio, a pedido 
do vereador Melinho 
Tagliari

1 Caminhão bascu-
lante - emenda parla-
mentar do deputado 
Márcio Pontes, a pe-
dido do vereador Beto 
Baiano 

1 Caminhão bascu-
lante - Secretaria de 
Agricultura do Estado, 
a pedido do prefeito 
Lucas Sia

1 Máquina Patrol - 
Secretaria de Agricul-
tura do Estado, a pe-
dido do prefeito Lucas 
Sia

1 Máquina pá carre-
gadeiras - Secretaria de 
Agricultura do Estado, 

a pedido do prefeito 
Lucas Sia

1 Máquina mo-
toniveladora - Secre-
taria de Agricultura 
do Estado, a pedido do 
prefeito Lucas Sia

1 Caminhonete S 10 
- indicação do vereador 

Miltinho, por meio do 
deputado Baleia Rossi, 
à Secretaria de Agricul-
tura do Estado

1 Trator Massey Fer-
guson - Secretaria de 
Agricultura do Estado, 
a pedido do prefeito 
Lucas Sia

De Engenheiro Coe-
lho

O prefeito, doutor 
Zeedivaldo Alves de Mi-
randa, entregou títulos 
de propriedade para 
os moradores do bair-
ro Chácara Primavera, 
nesta terça-feira (22). A 
entrega dos títulos foi 
possível graças ao pro-
grama Cidade Legal, da 
Secretaria de Estado da 
Habitação. Esse é o pri-
meiro loteamento regu-
larizado pela atual ges-

tão, outros três já estão 
em processo de regula-
rização.

O prefeito, doutor 
Zeedivaldo Alves de 
Miranda, conta como 
aconteceu o processo de 
regularização do bairro. 
“A prefeitura solicitou 
ao governo estadual a 
adesão ao programa ‘Ci-
dade Legal’ e conseguiu 
realizar a regularização 
do bairro. Agora, os mo-
radores estão recebendo 
o título de propriedade, 
registrado em cartório”.

CIDADE LEGAL
O programa ‘Cidade 

Legal’ existe desde 2007 
e foi criado para auxiliar 
os municípios na regu-
larização de núcleos ha-
bitacionais irregulares. 
Através do programa, o 
estado disponibiliza aos 
municípios uma equipe 
profissional multidis-
ciplinar. A equipe rea-
liza diversos serviços, 
dentre eles, capacitação 
do corpo técnico muni-
cipal, análise, estudo e 

aprovação dos projetos 
de regularização apre-
sentados.

CHÁCARA PRIMA-
VERA

O bairro Chácara Pri-
mavera existe desde o 
final da década de 1990, 
eram terrenos que fo-
ram comercializados de 
forma irregular. O enge-
nheiro Denis da Cruz, di-
retor do Departamento 
de Obras, explica como 
o trabalho foi feito. “Nós 
fizemos todo o levan-

tamento de engenharia 
do bairro, lote por lote. 
Todos os lotes foram 
medidos e tiveram os 
proprietários identifica-
dos. Em seguida, todos 
os projetos urbanísticos 
do bairro foram realiza-
dos, o que possibilitou a 
regularização”, explicou 
Cruz.

Após todo o processo 
de engenharia realizado, 
toda a documentação foi 
enviada para o cartório 
de registro de imóvel, o 
que possibilitou a emis-

são da escritura que se-
rão entregues para os 
moradores.

“Nós já estamos com 
outros bairros em pro-
cesso de regularização. 
Estamos aguardando a 
avaliação da documen-
tação pelo cartório de 
registro de imóveis para 
avaliar as pendências 
que precisam ser regu-
larizadas. Acredito que 
até o próximo ano entre-
gamos os títulos de pro-
priedade para mais dois 
bairros”, concluiu Cruz.

Prefeito entrega títulos de propriedade para 
moradores de Engenheiro Coelho

Da Redação

O governo estadual 
entregou nesta quarta-

-feira (23) maquinários 
pesados e veículos para 
80 municípios. Do total, 
12 municípios beneficia-

dos contemplam a reivin-
dicação apresentada pelo 
deputado Edmir Chedid 
(União). A iniciativa está 
integrada ao Programa 
Nova Frota – SP Não 
Para, que foi instituído 
em nível estadual com 
apoio do parlamentar na 
Assembleia Legislativa 
(Alesp).

Os maquinários pesa-
dos e os veículos foram 
destinados a Artur No-
gueira, Bom Jesus dos 
Perdões, Bragança Pau-
lista, Jaguariúna, Joa-
nópolis, Nazaré Paulista, 
Pinhalzinho, Piracaia, 
Santa Cruz das Palmei-

ras, Santo Antônio de 
Posse, Tapiraí e Vargem. 
A remessa compreende 
mais de três mil equipa-
mentos essenciais para 
prestação de serviços 
municipais distribuídos 
no Estado de São Paulo.

“O investimento do 
governo foi superior a R$ 
1 bilhão. Deste montante, 
cerca de R$ 12,5 milhões 
foram destinados aos 
municípios que repre-
sento diretamente junto 
ao Poder Executivo Es-
tadual. A partir de agora, 
as prefeituras poderão 
manter e consequente-
mente ampliar suas ati-

vidades em benefício da 
comunidade. Além disso, 
poderão auxiliar os pe-
quenos e micro agricul-
tores”, comentou.

Edmir Chedid expli-
cou que os maquinários 
pesados também serão 
utilizados para a manu-
tenção de estradas vici-
nais, fundamentais por 
garantirem o acesso da 
comunidade aos serviços 
públicos e o escoamen-
to da produção agrícola 
aos grandes centros de 
distribuição, como os lo-
calizados em Campinas e 
São Paulo. “Uma grande 
conquista às prefeituras 

e para a comunidade”, 
completou.

Programa
O Programa Nova 

Frota – SP Não Para reú-
ne veículos, como ambu-
lâncias e caminhões (co-
leta seletiva e pipa), além 
de maquinários pesados, 
como motoniveladoras, 
retroescavadeiras, trato-
res e trituradores de ga-
lhos de grande porte. O 
programa Nova Frota – 
SP facilita o trâmite para 
aquisição de veículos e 
maquinários pesados 
utilizados na prestação 
de serviços à população.

Edmir Chedid garante maquinários e veículos 
para Santo Antônio de Posse

De Holambra

A Prefeitura de Ho-
lambra disponibilizou 
nesta quarta-feira, dia 
23 de novembro, uma 
plataforma eletrônica 
de intermediação de 
oportunidades de em-
prego para empresas 
e o trabalhador. Inti-
tulada “Holambra é + 
emprego”, a iniciativa 
permitirá ao morador 
criar e cadastrar seu 
currículo, bem como 
pesquisar e se candida-
tar a postos disponibi-
lizados pela iniciativa 

privada.
A ferramenta, de 

acordo com o prefei-
to Fernando Capato, 
atuará como um Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) em 
formato digital, ofere-
cendo ao comércio e às 
empresas uma área de-
dicada à apresentação 
de vagas, com todas as 
informações necessá-
rias para o seu preen-
chimento, e à mão de 
obra local a chance de 
inscrever seus dados 
pessoais e manifestar 
interesse no trabalho.

“É uma ação sim-
ples, mas muito impor-
tante para a geração 
de emprego e renda e 
para o desenvolvimen-
to local”, disse. “Nossa 
intenção é aproximar 
quem busca um empre-
go daqueles que estão 
com vagas disponíveis 
para admissão”.

O acesso ao “Ho-
lambra é + emprego” 
está disponível pelo 
portal do governo, em 
www.holambra.sp.gov.
br - acesso direto em 
http://pat.holambra.
sp.gov.br.

Segundo o diretor 
municipal de Desen-
volvimento Econômico 
e Habitação, Reinaldo 
Pavão, além do meio 
eletrônico, moradores 
poderão buscar assis-
tência para cadastra-
mento no Espaço do 
Empreendedor, loca-
lizado no Paço Muni-
cipal, durante o horá-
rio de expediente – de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

“O prefeito deixou 
clara a nossa missão, 
que é facilitar a vida 
das pessoas. Ajudar o 

morador. É isso que 
pretendemos com esse 
lançamento”, destacou 
Pavão.

Currículo pronto
Além da possibili-

dade de candidatura 
a vagas de trabalho 
disponibilizadas pelas 
empresas na platafor-
ma, o “Holambra é + 
emprego” permitirá 
ao usuário, após pre-
enchimento dos dados 
pessoais, profissionais 
e de formação, impri-
mir o currículo pronto, 
já formato no padrão 

tradicional, para en-
trega presencial em lo-
jas e empresas.

“Sabemos que a for-
matação de um currí-
culo é, muitas vezes, 
um desafio. Um entra-
ve para quem busca um 
trabalho. Por isso, ca-
dastrando as informa-
ções pelo site ou com 
apoio da Prefeitura no 
Espaço do Empreen-
dedor, o trabalhador 
terá à disposição um 
currículo pronto para 
buscar uma colocação 
no mercado”, afirmou 
o diretor.

Holambra lança ferramenta eletrônica de 
intermediação de vagas de emprego ao trabalhador
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ATIVISMO: Ação marca os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres; saída será às 8h, em frente ao Centro Cultural

A Caminhada Contra 
a Violência de Gênero, 
“Unidas pela paz, forta-
lecidas pela coragem”, 
acontece neste domingo 
(27), em Artur Nogueira. 
A ação é organizada pela 
Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da Se-
cretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social e 
da Coordenadoria dos Di-
reitos e Apoio da Mulher. 

Com saída em frente 
ao Centro Cultural Tom 
Jobim, no Centro, a con-
centração terá início às 
8h. Haverá uma breve 
reflexão sobre o tema e, 
ao fim da caminhada, o 
público receberá aulas de 
dança ao ar livre.

De acordo com o se-
cretário Amarildo Boer, a 
caminhada buscará cons-
cientizar a população no-

gueirense para combater 
e denunciar a violência 
contra a mulher, uma vez 
que está dentro da Cam-
panha 16 Dias de Ativis-
mo Pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres. 

A iniciativa tem apoio 
das secretarias de Saúde, 
de Segurança e Trânsito, 
de Cultura & Turismo, e 
de Esporte e Lazer. 

TODOS PODEM PAR-
TICIPAR

A coordenadora dos 
Direitos e Apoio da Mu-
lher, Lucia Buccini Car-
rilo, enfatiza que a cami-
nhada será aberta a todos 
os moradores. “O públi-
co-alvo será tanto femi-
nino quanto masculino. 
Estaremos todos juntos 
pela união de esforços e 
de ações para garantir a 

vida e dignidade a todas 
as mulheres e meninas”, 
frisou. 

A coordenadoria ex-
plica que receberão as ca-
misetas apenas os mora-
dores que se inscreverem 
na data pré-estabelecida 
pela Assistência Social, e 
divulgada pelos canais de 
comunicação da Prefeitu-
ra.

“A população que não 
conseguiu se inscrever 
para a retirada da cami-
seta poderá participar da 
mesma forma no dia do 
evento. A pré-inscrição 
foi necessária apenas para 
a reserva das camisetas, 
que são limitadas”, refor-
çou Lucia. 

A ação também terá 
participação de represen-
tantes de conselhos, do 
Cras e Creas, e demais 

funcionários públicos.

OS 16 DIAS DE ATI-
VISMO

Os 16 Dias de Ativis-
mo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres é uma 
campanha anual e inter-
nacional que começa no 
dia 25 de novembro, Dia 
Internacional pela Elimi-
nação da Violência contra 
as Mulheres, e vai até 10 
de dezembro, Dia Inter-
nacional dos Direitos Hu-
manos. No Brasil, a mobi-
lização abrange o período 
de 20 de novembro a 10 
de dezembro.

Foi iniciada por ativis-
tas no Instituto de Lide-
rança Global das Mulhe-
res, em 1991, e continua 
a ser coordenada anual-
mente pelo Centro para 
Liderança Global das Mu-

lheres. É uma estratégia 
de mobilização de indiví-
duos e organizações, em 
todo o mundo, para en-

gajamento na prevenção 
e na eliminação da violên-
cia contra as mulheres e 
meninas.

Caminhada contra a violência de gênero acontece 
neste domingo em Artur Nogueira

A primeira Caminha-
da Azul de Jaguariúna, 
que será realizada neste 
domingo, dia 27 de no-
vembro, a partir das 9h, 
com saída do Boulevard 
do Centro Cultural, con-
ta com várias empresas e 
entidades como apoiado-
res.

Além de Associação 
Comercial e Industrial de 
Jaguariúna, OAB Subse-
ção Jaguariúna/Santo 
Antônio de Posse, Rotary 
Clube de Jaguariúna e 
RG Geradores, o evento 

também conta com as 
seguintes empresas par-
ticipantes na distribui-
ção de brindes: Sicredi 
Força dos Ventos, JRS 
Computação, Marketing 
do BEM, Casa Shopping, 
Detalhes Moda Íntima, 
Perfil Modas, Perfil Moda 
Intima e Fitness  - LUPO 
e Gonçalves Presentes.

A Caminhada Azul faz 
parte das ações do “No-
vembro Azul”, campa-
nha que chama a atenção 
para a prevenção ao cân-
cer de próstata, e é aber-

to a todas as pessoas.
Os participantes de-

vem vir vestidos de azul 
para participar. Quem 
quiser também pode reti-
rar tíquetes para ganhar 
uma camiseta exclusiva 
da Caminhada Azul. Os 
tíquetes devem ser reti-
rados até sexta-feira (25) 
na sede da Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
Jaguariúna, no Parque 
Santa Maria, das 8h às 
17h, mediante a doação 
de um quilo de alimento, 
ração ou um litro de lei-

te. Estão disponíveis 200 
camisetas.

Os participantes tam-
bém contarão com uma 
programação especial-
mente elaborada para o 
evento. Haverá sorteios 
de brindes doados por 
comerciantes da cida-
de, doação de animais 
em parceria com ONGs, 
apresentação de alunos 
da Escola das Artes e rea-
lização de exames de gli-
cemia, aferição de pres-
são arterial, entre outros.

Caminhada Azul de Jaguariúna acontece 
neste domingo e conta com apoiadores

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, está 
orientando os usuários 
do transporte público da 
cidade a usarem o aplica-
tivo de celular Busão na 
Palma da Mão (Cittamo-
bi), que informa os horá-
rios e itinerários dos ôni-
bus. Lançado em 2018, o 

aplicativo está disponível 
gratuitamente nas ver-
sões para Android e IOS.

Nesta terça-feira, dia 
22 de novembro, funcio-
nárias da empresa con-
cessionária do transporte 
coletivo municipal estão 
no ponto de ônibus da 
Praça Umbelina Bueno, 
no Centro de Jaguariúna, 
das 7h às 15h, orientando 

os usuários a como baixar 
e operar o aplicativo. O 
trabalho no local também 
foi feito na última sexta-
-feira (18) e na segunda 
(21).

Segundo o secretário 
de Mobilidade Urbana de 
Jaguariúna, Ricardo Cor-
tez, “a ideia é facilitar ain-
da mais o acesso da popu-
lação ao app, sobretudo 

junto aos idosos e pessoas 
que têm mais dificulda-
des com a tecnologia”.

Nesta quarta, quinta e 
sexta-feira, o trabalho de 
orientação será feito na 
rodoviária de Jaguariúna, 
também das 7h às 15h.

A aposentada Lucila 
Muraro Masselani, mo-
radora do bairro 12 de 
Setembro, aprovou a ini-

ciativa da Prefeitura. “Eu 
não conhecia o aplicativo. 
Ainda estou me familiari-
zando, as monitoras me 
ajudaram com as infor-
mações. Agora vou tentar 
usar para saber os horá-
rios dos ônibus”, disse a 
moradora.  

O aplicativo funciona 
por geolocalização (GPS) 
e é atualizado em tempo 

real pela empresa res-
ponsável pelo transporte 
público, para conseguir 
levar os horários corre-
tos de chegada de cada 
ônibus nos pontos de em-
barque e desembarque. A 
ferramenta é fácil de usar 
e, além de detalhar os 
horários, ainda traça as 
melhores rotas para cada 
usuário.

Mobilidade Urbana orienta uso do aplicativo 
‘Busão na Palma da Mão’



Sábado, 26 de Novembro de 2022 - 6www.jornalmais.net Jornal mais

EMPREENDORISMO: 2º Workshop Sebrae Delas, realizado nesta quarta-feira (23), reuniu cerca de 40 mulheres

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Adminis-
tração e do Departamen-
to de Desenvolvimento 
Econômico, realizou a 
2ª edição do Workshop 
Sebrae Delas nesta quar-
ta-feira (23), no Salão 
Nobre da Câmara Muni-
cipal. O evento gratuito 
reuniu cerca de 40 mu-
lheres que sonham em 
empreender.

Durante o workshop, 
as nogueirenses pude-
rem prestigiar e assistir 
a palestra “Descubra-
-se”, que discutiu os 5 
pilares da inteligência 
emocional para o em-
preendedorismo femini-
no. Ao término da pales-
tra, as empreendedoras 
nogueirenses Kelly e Sil-
vana puderam comparti-

lhar com o público parte 
de suas histórias de su-
cesso. 

De acordo com a agen-
te de Desenvolvimen-
to Econômico, Tatiane 
Gibertoni Sia, o evento 
buscou motivar micros 
e pequenas empreen-
dedoras a desenvolver 
suas ideais e incentivou 
novas possíveis empre-
endedoras a formalizar 
seus negócios. 

Ao final do Workshop, 
as convidadas participa-
ram de um delicioso Co-
ffee Break. 

SEBRAE DELAS
O Sebrae Delas é um 

programa de aceleração 
que busca fomentar e 
profissionalizar práticas 
empresariais e políticas 
públicas para valorizar 

as competências, com-
portamentos e habilida-
des das mulheres em-
preendedoras.

Tem ainda o objetivo 
de promover o empre-
endedorismo feminino, 
despertar para o auto- 

conhecimento, possibi-
litar o aumento de rede 
de contatos, aumentar 
a competitividade dos 
negócios liderados por 
mulheres e facilitar aces-
so a mercado e a crédito 
orientado. 

A palestra “Descubra-
-se” teve como objetivo: 

-Trabalhar os aspec-
tos comportamentais da 
mulher por meio da In-
teligência Emocional. ?

-Provocar e despertar 
na mulher o autoconhe-

cimento e a gestão das 
emoções.?

-Desenvolver novos 
comportamentos, co-
ragem e autoconfiança 
para tomada de decisões 
que a leva ao caminho da 
autonomia financeira.

Prefeitura incentiva empreendedorismo feminino 
em Artur Nogueira

O grupo Dinamite Crew 
se apresentará neste sába-
do, dia 26, no teatro Dona 
Zenaide, em Jaguariúna. 
Comemorando 10 anos 
de formação os artistas fa-
rão o show Nossa História 
com o apoio da Secretaria 
de Turismo e Cultura.

Serão duas apresenta-

ções, às 16h e às 19h. Com 
muito Hip Hop a apresen-
tação promete levar diver-
são e boas energias para o 
palco e animar o público.

Durante o espetáculo, 
também haverá a exibição 
de vídeos e a participação 
de artistas convidados que 
fizeram parte da história 

do grupo.
Os ingressos anteci-

pados custam: R$ 25,00 
(inteira), R$ 20,00 (meia 
entrada). No dia da apre-
sentação: R$ 40,00 (in-
teira), R$ 30,00 (meia en-
trada). Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 99970-3851.

Teatro de Jaguariúna 
tem Hip Hop neste 

sábado com o grupo 
Dinamite Crew

Sempre apoiando e in-
centivando as vendas dos 
feirantes e ambulantes da 
cidade, a Prefeitura de Ar-
tur Nogueira, por meio da 
Secretaria de Agricultura, 
anuncia que a Feira Livre 
do bairro Blumenau será 
transferida para as quin-
ta-feiras. 

A mudança atende pe-
didos de moradores da 
região e dos feirantes, que 
acreditam que o novo dia 
e horário atenderá de for-
ma mais abrangente a po-
pulação local. Atualmen-
te, a feira do Blumenau 

acontece aos sábados, das 
8h às 12h. 

A partir do dia 01 de de-
zembro, o evento passará 
a acontecer às quintas-fei-
ras, em um novo horário: 
das 14h às 20h30. O local, 
por sua vez, será manti-
do na Rua Campinas, em 
frente à Escola Municipal 
Edmo Wilson Cardoso - 
esquina com a Rua Con-
chal. 

De acordo com o secre-

tário Odair Boer, a feira 
contará com diversas bar-
racas que oferecerão va-
riados produtos hortifru-
tigranjeiros - como frutas, 
legumes, verduras e ovos 
-, além de temperos e ali-
mentos no geral.

A secretaria frisa que a 
feira aos sábados no bair-
ro Blumenau deixará de 
acontecer.

DIAS DE FEIRA LI-

VRE NA CIDADE
Quarta-feira, na Av. 15 

de Novembro no Jardim 
Planalto, das 14h às 20h

Quinta-feira, na Rua 
Campinas no Jardim Blu-
menau, das 14h às 20h30

Sexta-feira, na Rua 
Luiz Spadaro Cropanize 
no Jardim Carolina, das 
14h às 20h

Domingo, na Rua Du-
que de Caxias, das 8h às 
13h

Feira Livre do Blumenau é transferida às quintas-
feiras em Artur Nogueira



Sábado, 26 de Novembro de 2022 - 7www.jornalmais.net Jornal mais

CULTURA: Evento acontece neste final de semana, e reunirá apresentações teatrais, shows musicais, exposições de desenhos, praça de 
alimentação e muito mais

Prefeitura apoia XV Festival de Artes da Casa do Caminho 
em Artur Nogueira

A Casa do Caminho realiza, entre os dias 02 e 03 de dezembro, o XV Festival de Artes “A Real-
ização de um Sonho”. O 
evento conta com o apo-
io da Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial.

O festival será sedia-
do no Ginásio do Clube 
Recreativo Floresta, lo-
calizado na Rua Ernes-
to Tagliari, 763, no Res. 
Dona Leda. A entrada 
será gratuita, mas a enti-
dade sugere ao público a 
doação de 1 litro de leite - 
que posteriormente será 
doado às famílias vul-
neráveis. 

O XV Festival de Ar-
tes será apresentado por 
crianças e adolescentes 
atendidos na institu-
ição, e marcará o encer-
ramento das atividades 
desenvolvidas ao longo 
de 2022.

“O espetáculo nar-
rará a trajetória da Casa 
do Caminho, através de 
apresentações que in-
tegram as atividades de 
balé, música e teatro. 
Durante os dois dias de 
evento, dezenas de par-
ticipantes demostrarão 
as habilidades adquiri-
das nas oficinas”, de-
stacou a entidade.

O secretário de As-
sistência Social, Am-
arildo Boer, convida a 
população para presti-
giar mais uma edição 
do evento. “Estendemos 
nosso apoio e gratidão 
à entidade, que há anos 
desenvolve um trabalho 
ímpar com nossos jov-
ens. Marcarei presença 
e convido aos moradores 
a acompanhar mais um 
espetáculo de sucesso”, 
disse.

FESTIVAL DE ARTES
Os festivais anuais da 

Casa do Caminho acon-
tecem desde 2007. De lá 
para cá, a entidade apre-
sentou espetáculos com 

as temáticas “Tempo de 
Criança”, “O Mundo En-
cantado”, “Sonho de Cri-
ança”, “Ritmos”, “Todos 
Juntos”, “O Mágico de 
Oz”, “Alice no País das 
Maravilhas”, “Rapunzel, 
Enrolados”, “A Fórmula 
do Amor”, “O Natal do 
Grinch”, dentre outras.

A Casa do Camin-
ho existe há mais de 32 
anos no município, e é 
uma entidade filantrópi-
ca que trabalha com cri-
anças e adolescentes, em 
horário oposto ao da es-

cola. A entidade oferece 
aulas no período notur-
no para o público adulto 
de corte e costura, crochê 
e tricô, e informática. Já 
nos períodos da manhã e 
tarde, são oferecidas au-
las de teatro, pintura em 
tecido, balé, artesanato, 
informática/clube do liv-
ro, roda da conversa para 
adolescentes, inglês para 
adolescentes, eletrôni-
ca, noções administrati-
vas para adolescentes, e 
música (flauta doce, fan-
farra, violão).

A Revirada Regional 
de Cultura promete agitar 
o final de semana em Ar-
tur Nogueira. A progra-
mação recheada de atra-
ções inclui show sertanejo 
e de samba, grupo de vio-
la, apresentações teatrais, 
ampla praça de alimenta-
ção e muito mais.

O cronograma comple-
to foi divulgado pela Pre-
feitura de Artur Nogueira, 
por meio da Secretaria 
de Cultura & Turismo. O 
evento acontece neste sá-
bado (26) e domingo (27), 
no Balneário Municipal. 

De acordo com o pre-
feito Lucas Sia (PSD), 

esta é mais uma ação da 
Administração Municipal 
para potencializar e va-
lorizar a cultura de Artur 
Nogueira, além de pro-
porcionar aos moradores 
e visitantes momentos de 
lazer e recreação.

“Nossa cidade é rica 
em arte e, entres os dias 
26 e 27, a população po-
derá conhecer o trabalho 
dos nossos artistas. A re-
virada será uma grande 
vitrine regional”, desta-
cou o chefe do Executivo.

O evento conta re-
cursos do Fundocamp 
através da Agência Me-
tropolitana de Campinas 
(Agemcamp), do Conse-
lho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
de Campinas (CDRMC), 
com apoio do Governo do 

Estado de São Paulo.

OFICINAS CULTU-
RAIS

O secretário de Cul-
tura & Turismo, Renato 
Carlini, conta que a revi-
rada reunirá exposições 
de pinturas e desenhos, 
além de apresentações te-
atrais. As atrações foram 
produzidas e ensaiadas 
ao longo do ano durante 
as aulas das oficinas do 
Centro Cultural Tom Jo-
bim. As ações encerram 
as atividades de 2022, e 
são lideradas pelos pro-
fessores André e Heloisa 
(teatro), e Aquino (Dese-
nho e Pintura).

O evento também con-
tará com um Kids Park 
(parque infantil com 
brinquedos infláveis) e 

um mini sítio, totalmen-
te gratuitos. Haverá tam-
bém praça de alimen-
tação, montada pelos 
feirantes e ambulantes do 
município.

PROGRAMAÇÃO
Sábado, 26 de novem-

bro
14h – Kids Park, mini 

sítio, exposição de qua-
dros do artista KS Green 
Art e dos trabalhos dos 
alunos da Oficina Cul-
tural de Desenho Livre 
(Prof. Aquino)

14h30 – apresenta-
ção dos alunos da Ofici-
na Cultural de Teatro II 
Professora Heloísa com a 
peça A Última Cartada

15h - Apresentação dos 
alunos da Oficina Cultu-
ral de Teatro I Professor 
André com a peça A Rai-
nha Formiga Má e as Ci-
garras Cantoras  

15h30 - Apresenta-
ção dos alunos da Ofici-
na Cultural de Teatro II 
Professora Heloisa com 
a peça Ratinbum Parara-
timbum.

16h – Apresentação 
dos alunos da Oficina 
Cultural de Teatro II Pro-
fessora Heloísa com a 
peça A Última Cartada

16h30 - Apresentação 
dos alunos da Oficina 
Cultural de Teatro I Pro-

fessor André com a peça 
A Rainha Formiga Má e 
as Cigarras Cantoras  

17h - Apresentação dos 
alunos da Oficina Cultu-
ral de Teatro II Professo-
ra Heloisa com a peça Ra-
tinbum Pararatimbum.

19h30 – Apresentação 
musical com cantor To-
más de Aquino - MPB

20h30 – Grupo Velho 
Samba – Samba Raiz e 
Clássicos do Samba 

22h30 – Encerramen-
to

Domingo, 27 de no-
vembro

10h – Kids Park, mini 
sítio, exposição de qua-
dros do artista KS Green 
Art e dos trabalhos dos 
alunos da Oficina Cul-
tural de Desenho Livre 
(Prof. Aquino)

15h – Apresentação do 
Grupo Folia de Reis Luz 
Divina de Artur Nogueira

15h45 – Projeto Fan-
farra Infantil das Escolas 
Municipais Aparecida 
Dias dos Santos e Fran-
cisco Cardona

16h – Orquestra de 
Viola Caipira de Holam-
bra 

18h – Apresentação 
musical com Ramon e 
Rodolfo - Sertanejo

20h – Encerramento

Revirada terá show sertanejo, grupo de viola e 
exposição de oficinas culturais em Artur Nogueira
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LAZER: Intuito é proporcionar à população nogueirense um momento de lazer e união para torcer pela seleção brasileira

Prefeitura de Artur Nogueira vai transmitir jogos 
da Copa do Mundo em telão de LED

Estudantes da Rede Municipal realizam 
plantio de mudas em Artur Nogueira

A Prefeitura de Ar-
tur Nogueira irá dis-
ponibilizar um telão de 
LED para quem quis-
er assistir aos jogos 
da seleção brasileira 
na Copa do Mundo do 
Catar 2022. A estrutura 
com som e imagem de 
alta qualidade foi mon-
tada nesta quinta-feira 

(24) na área próxima 
à Lagoa dos Pássaros. 
A primeira partida foi 
contra a Sérvia.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) afirma que o in-
tuito é proporcionar à 
população nogueirense 
um momento de laz-
er e união para torcer 
pela seleção brasileira. 

“A Lagoa é o primeiro 
local que escolhemos. 
Vamos também levar o 
telão a outros espaços 
para que possamos unir 
nossa cidade e aprove-
itar para movimentar 
o comércio local”, de-
stacou.

Nos locais, também 
haverá barracas de ali-

mentos e bebidas ven-
didos por ambulantes 
já cadastrados junto à 
Prefeitura. O primeiro 
confroto acontece na 
Lagoa dos Pássaros, o 
segundo na Praça do 
Coreto e o terceiro da 
fase de grupos na Praça 
Santa Rita.

Caso o Brasil avance 

na competição, os lo-
cais de transmissão dos 
jogos serão anunciados 
posteriormente pelos 
meios de comunicação 
oficiais do Poder Exec-
utivo Municipal.

Confira a pro-
gramação preliminar:

28/11 (segunda-fei-

ra) – Brasil x Suíça
Local: Praça do 

Coreto
Horário: a partir das 

12h
02/12 (sexta-feira) – 

Brasil x Camarões
Local: Praça Santa 

Rita
Horário: a partir das 

15h

A Prefeitura de Ar-
tur Nogueira, por meio 
das secretarias de Meio 
Ambiente e Educação, 
promoveu, pelo segundo 
ano consecutivo, o plan-
tio de mudas de árvores 
para encerrar o ano letivo 
nas escolas municipais. 
O evento aconteceu na 
manhã desta terça-fei-
ra (22) e contou com a 
presença de estudantes e 
professores dos 5ºs anos, 
pais e/ou responsáveis, 
além do vice-prefeito 
Davi Fernandes, chefe 
de Gabinete Mayra Bar-
bosa, secretária de Meio 

Ambiente Tamiris Artuzi, 
secretária de Educação 
Débora Sacilotto, ver-
eador Tenente Marcelo 
e demais autoridades lo-
cais.

Cada uma das escolas 
de Ensino Fundamental 
(EMEFs) fez o plantio de 
uma muda de árvore de 
Ipê (branco, rosa, ama-
relo), Mulungu, Aroeira 
pimenteira e Jatobá. As 
mudas foram plantadas 
na Praça Ida Sia, localiza-
da entre as ruas Professor 
Edmo Wilson Cardoso 
e Nair Fontana, com a 
Avenida Belizário Neves, 

próximo ao Cemitério 
Municipal.

A secretária de Meio 
Ambiente Tamiris Artuzi 
destaca que o projeto al-
meja suscitar nos estu-
dantes a conscientização 
e defesa do meio ambi-
ente. “Ao ter o contato 
direto com a terra, as 
crianças se verão olhan-
do para o futuro, para a 
árvore que vai crescer e 
dar frutos. Precisamos 
multiplicar para todos a 
importância de plantar 
e preservar as nossas ár-
vores, pois, são elas que 
mantêm a qualidade do 

ar e do clima, nos propor-
ciona flores, frutas, som-
bra e ainda enfeita nossa 
cidade”, destacou. 

PROJETO DE LEI
A ação ainda vai ao en-

contro da Lei nº 3.462, de 
autoria do vereador Pro-
fessor Adalberto (PSD), 
que prevê que estudantes 
da rede municipal sejam 
incentivados e orientados 
para que, de forma es-
pontânea, plantem uma 
árvore no decorrer do ano 
de conclusão do ensino 
fundamental.

EDUCAÇÃO AMBI-
ENTAL

A secretária de Edu-
cação, Débora Sacilotto, 
comemora o sucesso da 
iniciativa. “Educação am-
biental vai além de en-
sinar que não se deve jog-
ar lixo no chão. É cultivar 
o amor das crianças pelo 
meio ambiente, de modo 
que elas queiram preser-
var e cuidar de cada pe-
dacinho verde que tiver-
em contato. É um projeto 
que com certeza quere-
mos repetir ano a ano”, 
frisou.  

Para a realização da 

ação ambiental, a sec-
retaria de Educação, at-
ravés da Coordenadoria 
de Ensino Fundamen-
tal, tem desenvolvido 
todo o apoio pedagógico 
necessário para a divul-
gação e a conscientização 
da importância do proje-
to aos estudantes. 

“Meio ambiente é um 
tema previsto na Base Na-
cional Comum Curricular 
(BNCC). Portanto é im-
prescindível desenvolver-
mos ações pedagógicas 
que oportunizem vivên-
cias às crianças”, comple-
menta Débora.

Esporte de Engenheiro Coelho realiza 
passeio ciclístico pela cidade

A Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer 
realiza mais uma ati-
vidade esportiva para 
reunir a família, o pas-
seio ciclístico pela ci-
dade, que acontece no 
domingo, 11 de dezem-
bro. Esse ano, o passeio 
ciclístico terá a saída na 

praça Francisco Ribei-
ro de Souza Filho, no 
Bairro Luiz de Fávero. A 
concentração acontece a 
partir das 7h30, com sa-
ída prevista para as 8h, 
percorrendo diversas 
ruas da cidade.

Quem participar do 
passeio ciclístico terá a 

oportunidade de con-
correr a brindes, que 
serão distribuídos para 
o ciclista mais novo, o 
ciclista mais velho, a bi-
cicleta mais enfeitada e 
para a família ciclista, 
além de brindes que se-
rão sorteados aos parti-
cipantes.


