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SÁBADO

GCM de Artur Nogueira adquire rádio que facilita 
comunicação entre forças policiais da região

A Guarda Municipal 
de Artur Nogueira ago-
ra conta com mais uma 
ferramenta de combate 
à criminalidade. Tra-
ta-se de um rádio comu-
nicador que é integra-
do a outras cidades da 

Região Metropolitana 
de Campinas (RMC).

O projeto já conta 
com 34 municípios par-
ticipantes, cuja base 
está alocada em Valin-
hos (SP) - coordenadora 
da iniciativa. A par-

ceria não trará custos 
ao município, uma vez 
que o equipamento foi 
cedido gratuitamente à 
corporação policial pelo 
período de um ano.

D e  a c o r d o  c o m 
secretár io  de  Segu-

rança, Roberto Daher, 
o rádio conta com uma 
tecnologia que facilita 
a comunicação entre 
várias cidades ao mes-
mo tempo, agilizando 
o tempo de resposta às 
ocorrências intermu-

nicipais.
“Desde 2021 temos 

buscado e  investido 
em ações que integras-
sem as forças policiais. 
Começamos dentro do 
município, através do 
fortalecimento de laços 

entre GCM, PM e Polícia 
Civil, e depois fomos em 
busca de parceria com 
outras cidades. Nos sen-
timos honrados em faz-
er parte desse projeto 
pioneiro”, frisou Daher.
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Prefeitura abre sala de
 vacina neste sábado em 

Artur Nogueira
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Prefeitura divulga prazo 
para solicitação de isenção 
do IPTU para aposentados 

em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Unidade de Vigilância 
em Saúde, abrirá nova-
mente a sala de vacina 
do Espaço Mãe e Filho 
neste sábado (11). O 
atendimento será das 

8h às 17h. De acordo 
com a coordenadora 
da unidade, Milena Sia 
Perin, a ação integra 
o Plano Municipal de 
Mitigação da Poliomie-
lite e de Intensificação 
das doses de Sarampo. 

“Nossa cobertura segue 
abaixo da média e, se-
guindo orientações do 
Estado de São Paulo e 
do Ministério da Saúde, 
temos feito a busca ativa 
das crianças ainda não 
vacinadas”, reiterou.

Prefeitura reúne 500 
servidoras em programação 
especial do Dia da Mulher 

em Artur Nogueira

Barragem da represa se rompe em 
Cosmópolis e causa baixa de 2 

metros no nível em pouco tempo

A Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da Se-
cretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
e da Coordenadoria de 
Direitos e Apoio da Mu-
lher, realizou um evento 
especial com centenas de 

servidoras públicas nesta 
quarta-feira (8), data que 
celebra o Dia Internacional 
da Mulher e valoriza as 
conquistas sociais, políti-
cas e econômicas delas. 
A programação fez parte 
da Semana da Mulher que 

continua até sexta-feira 
(10). Durante a festividade, 
as servidoras receberam 
homenagens, participaram 
de sorteios de brindes de 
comércios locais, além de 
desfrutarem de um buffet 
e show musical.

Na madrugada desta quin-
ta-feira, dia 9 de março, a 
barragem da represa de 
Cosmópolis, que abastece 
toda a cidade, se rompeu 
e o nível da água baixou 2 
metros em pouco tempo, 

escoando para outros rios. 
A prefeitura informou 
que devido o rompimen-
to a população precisa 
economizar água, pois 
provavelmente até o pró-
ximo domingo, dia 12, a 

população ainda poderá 
sentir os impactos desse 
rompimento.
De acordo com a prefei-
tura, a represa tinha 4,5 
metros de profundidade 
antes do rompimento. 
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ARTIGOs

O DESENVOLVIMENTO QUE QUEREMOS E 
MERECEMOS

A INDÚSTRIA DOS CONCURSOS

COMO RECEBER CRÍTICAS

Fernando Valente Pi-
mentel*

 
No novo governo, é 

fundamental, sem am-
arras ideológicas, con-
siderar o que deu cer-
to e está apresentando 
resultados na trilha do 
desenvolvimento e as 
políticas públicas e me-
didas necessárias para 
corrigir erros históricos 
e promover avanços. 
A Nação aspira a um 
crescimento sustentado 
e sustentável de no mín-
imo 3,5% ao ano, para 
sair, nas próximas duas 
décadas, da armadilha 
da renda média. Para 
isso, já temos diagnósti-
cos de sobra. É preciso 
cumprir a agenda de 
prioridades dos setores 
produtivos e da socie-
dade.

Políticas que ignoram 
a realidade e os ansei-
os da população têm 
vida curta, por mais 
bem-intencionadas que 
sejam. Precisamos de 
um projeto eficaz, com 
planejamento e foco, 
abrangendo os pilares 
da educação, saúde, se-
gurança pública, ciên-
cia, tecnologia, redução 

das desigualdades e re-
speito aos princípios 
da governança ambien-
tal, social e corporativa 
(ESG).

São esses os vetores 
que movem a sociedade 
e a economia do mun-
do, repleta de desafios, 
como a pandemia, os 
lockdowns na China e 
a guerra entre Rússia 
e Ucrânia. Por outro 
lado, é um cenário que 
abre espaços para cap-
italizar nossos ativos, 
como energia de fontes 
renováveis e limpas, 
bioeconomia, alimen-
tos, minerais, univer-
sidades, instituições 
científicas e de pesquisa.

Há projetos no Con-
gresso Nacional que 
sinalizam direções a 
serem seguidas. É fun-
damental priorizar o 
aumento da produtiv-
idade, melhoria da in-
fraestrutura e redução 
do “Custo Brasil”. Op-
erar aqui implica ônus 
adicionais de R? 1,5 tril-
hão por ano em relação 
aos países da OCDE 
(Organização para a Co-
operação e Desenvolvi-
mento Econômico), con-
forme estudo do Boston 

Consulting Group, do 
qual participaram várias 
entidades de classe e o 
Movimento Brasil Com-
petitivo. Algo que tem 
promovido ganhos de 
produtividade é a dig-
italização dos serviços 
públicos. O “Governo 
Digital” pode gerar gan-
hos de competitividade.

 As reformas tributária 
e administrativa são 
cruciais para termos um 
Estado mais eficiente e 
corrigir desequilíbrios 
na arrecadação de im-
postos que conspiram 
contra os investimentos 
e a economia. O setor 
público e a iniciativa 
privada precisam man-
ter-se sinérgicos, sendo 
que o primeiro deveria 
trabalhar pelo melhor 
ambiente de negócios 
possível, com o máximo 
de previsibilidade e se-
gurança jurídica.

Para o êxito das me-
tas de desenvolvimento, 
é decisivo o resgate da 
indústria, crucial como 
geradora de tecnologia e 
inovação, empregos em 
escala e de qualidade, 
agregação de valor às 
matérias-primas e ex-
portações e mais pro-

tagonismo global. A des-
peito de a agropecuária 
ser um case de sucesso, 
com enormes méritos, é 
preciso estimular outros 
segmentos. Sem a man-
ufatura e suas externa-
lidades, não teremos 
crescimento expressivo 
do PIB.

Nesse sentido, são 
elucidativos dados do 
“Plano de Retomada da 
Indústria”, elaborado 
pela CNI. A cada R? 
1 que o setor produz, 
são gerados R? 2,43 
na economia como um 
todo, ante R? 1,75 da 
agricultura e R? 1,49 
do comércio e serviços. 
Ademais, mantém cerca 
de 10 milhões de em-
pregos (20% do total de 
trabalhadores formais 
do País). São ocupações, 
em geral, mais qualifica-
das e mais bem-remu-
neradas do que a média 
nacional.

E m  l i n h a  c o m  a s 
proposições da CNI, a 
Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), rep-
resentante de um setor 
empregador de quase 
1,5 milhão de pessoas 
diretamente, dos quais 

75% são mulheres, tam-
bém havia encamin-
hado aos candidatos à 
Presidência da Repúbli-
ca sua “Agenda para o 
Desenvolvimento”, re-
sultante de consulta ao 
empresariado do setor. 
As principais sugestões 
dizem respeito à questão 
fiscal e tributária, com-
bate à corrupção, à pira-
taria e ao contrabando, 
segurança pública, in-
vestimentos em saúde e 
educação, redução dos 
custos para investimen-
tos e fomento da manu-
fatura.

Os desafios são mui-
tos. Por isso, é preciso 
coesão em torno dos 
interesses maiores da 
população e do País. 
As autoridades dos três 
poderes, nos níveis fed-
eral, estaduais e munic-
ipais, têm responsabi-
lidade nesse processo. 
Um bom exemplo nesse 
exercício da democ-
racia é a independên-
cia do Banco Central, 
que consideramos um 
avanço. Pela primeira 
vez em nossa história, 
a instituição é dirigida 
por alguém não nomea-
do pelo presidente da 

República no exercício 
do cargo. É importante 
que as políticas fiscal/
monetária e econômi-
ca, embora autônomas, 
tenham coerência, para 
termos taxas de juros 
que viabilizem os in-
vestimentos produtivos, 
manter a inflação sob 
controle e contribuir 
para o fomento do PIB.

 O Brasil tem plenas 
condições para crescer 
em grau mais elevado e 
seguir com força rumo 
ao desenvolvimento. 
Temos relevantes dif-
erenciais, como mer-
cado amplo, população 
ativa e trabalhadora, 
empresários resilien-
tes e capazes, setores 
de atividade bem-es-
truturados, recursos 
naturais abundantes e 
grande potencial para 
sermos protagonistas na 
economia verde. Cabe-
nos construir o país que 
queremos e merecemos!

 
*Fernando Valente 

Pimentel é presidente 
emérito e diretor su-
perintendente da As-
sociação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit).

*José Renato Nalini

Sou voz isolada no pleito 
por uma profunda refor-
mulação dos concursos 
públicos para as carreiras 
jurídicas. Eles refletem a 
inadequação da imensa 
maioria dos cursos de di-
reito, cuja preocupação, nos 
cinco longos anos de du-
ração, é fazer o aluno dec-
orar legislação, doutrina e 
jurisprudência. Um acervo 
enciclopédico, cuja mem-
orização se tornou inócua 
a partir da revolução nas 

tecnologias da informação 
e comunicação. Todo esse 
conhecimento está dis-
ponível a um clique num 
dos instrumentos eletrôni-
cos postos à disposição de 
qualquer pessoa. 

Um ensino “decoreba” 
oferece um concurso tam-
bém “decoreba”. Daí a pre-
visibilidade dos certames 
que se realizam por todo o 
Brasil, oferecendo vagas no 
Judiciário, no Ministério 
Público, nas Defensorias, 
nas Procuradorias, nas 
Polícias e nas delegações 

extrajudiciais. Todos os 
concursos são realizados 
sob o mesmo esquema: 
escolhe-se uma comissão 
avaliadora “ad hoc”, não 
pela experiência em RH ou 
recrutamento, desprovida 
de prática em psicologia do 
trabalho, e a ela se entrega 
a renovação dos quadros 
estatais das carreiras mais 
bem pagas da República. 

Isso faz surgir a “in-
dústria dos concursos”: os 
cursinhos de preparação, 
as empresas especializadas 
em propiciar ao concursan-

do as viagens, tipo “conheça 
o Brasil prestando concur-
so”, as empresas que se en-
carregam da realização da 
primeira prova, cuja aber-
tura já significa bom ingres-
so de dinheiro. Há quem 
sustente que já se abriu 
concurso desnecessário, só 
para “fazer caixa”. 

Vejo com certa esper-
ança o trâmite no Senado 
do Projeto de Lei 252/2003, 
que propõe a modernização 
dos concursos no âmbito 
federal, mas que é uma se-
mente para Estados e mu-

nicípios. Que sirva de inspi-
ração para os responsáveis 
pelos cargos tão disputados 
das profissões jurídicas 
estatais. Já é tempo de ra-
ciocinar como a empresa 
privada: tem headhunters 
para o recrutamento. É que 
a iniciativa dos particulares 
não tem por si o Erário a 
responder pelos equívocos 
não intencionalmente prat-
icados pelas Instituições, 
quando entregam cargo 
público vitalício a pessoas 
não vocacionadas. Mas de-
tentoras de boa memória, 

pois conhecem o suficiente 
da lei, da doutrina e da pro-
dução dos Tribunais. 

A lucratividade da “in-
dústria dos recursos” oporá 
resistência a qualquer mu-
dança. A “aura sacra fa-
mes” ainda sustenta muitos 
aparatos. 

*José Renato Nalini 
é Diretor-Geral da UNI-
REGISTRAL, docente da 
Pós-graduação da UNI-
NOVE e Secretário-Geral 
da Academia Paulista de 
Letras.

Por Luciano Rocha

Ninguém gosta de re-
ceber críticas, pois críticas 
têm o poder de ferir a 
nossa autoimagem. Ul-
timamente muito se fala 
em críticas construtivas, 
porém, na verdade, in-
dependente de serem ou 
não construtivas, o fato 
é que ser criticado não é 
nada prazeroso. As críti-
cas, na maioria das vezes, 
são recebidas como algo 
agressivo.

É necessário aprender 
a receber críticas, vou dar 
algumas dicas de como 
fazê-lo.

Como foi dito, nin-
guém gosta de ser critica-
do e quando isso acontece 
normalmente a pessoa 
tende a reagir basica-
mente de três maneiras: 
A PESSOA SE SENTE 
HUMILHADA e FICA 
CALADA; ou FICA COM 
MUITA RAIVA e mesmo 
assim NÃO REVIDA; ou 
ainda FICA COM MUITA 
RAIVA e PARTE PARA 
UM CONTRA-ATAQUE. 
No entanto, existe uma 
forma muito mais interes-
sante para se reagir diante 
de uma crítica, uma forma 

que não nasce conosco e 
nem faz parte dos nossos 
institutos, pois nosso in-
stinto é revidar, mas essa 
forma mais interessante 
e também mais inteli-
gente pode ser aprendida 
quando se abre mão do 
ORGULHO, isso porque 
o ouvir críticas, justas 
ou injustas, só é algo tão 
insuportável por causa do 
orgulho.

É importante ter em 
mente que ao receber 
uma crítica se deve respi-
rar fundo, controlar as 
emoções e fazer com que 
tal crítica seja útil de al-
guma maneira, isso pode 
ser feito considerando 
algumas formas de agir. 
Primeiramente, ao rece-
ber uma crítica se deve 
PEDIR INFORMAÇÕES, 
ou seja, antes de se colo-
car na defensiva, se deve 
perguntar à pessoa o que 
ela realmente quis dizer 
com aquela crítica ou o 
que motivou tal crítica. 
Esses questionamentos 
servem para mostrar o 
respeito à opinião alheia, 
mesmo não gostando des-
sa opinião. É uma forma 
de mostrar que existe o 
real interesse em com-

preender quem criticou.
A ideia é desconstruir a 

IRA VAIDOSA e mostrar 
ao outro a existência da 
capacidade de ESCU-
TAR. Ao agir assim, além 
de ajudar a esclarecer 
melhor a situação, tam-
bém auxilia a não perder 
o controle das próprias 
emoções, permanecendo 
mais seguro e confiante 
nas relações com os out-
ros. Outra forma a ser 
considerada quando se 
recebe uma crítica é DE-
SARMAR O ATACAN-
TE, para conseguir isso 
é só concordar com a 
percepção do outro, isso 
não significa assumir a 
culpa por algo injusto, 
nem concordar com a 
afirmação que foi feita, 
mas sim, se assumir como 
imperfeito, indo na di-
reção contrária àquela 
esperada pelo crítico, cri-
ando nele um conflito de 
ideais que o desarma. Em 
psicologia isso é conheci-
do como DISSONÂNCIA 
COGNITIVA. Nas artes 
marciais esse princípio é 
muito empregado, quan-
do o agressor usa de força 
esperando a resistência 
oposta a essa força e o 

oponente ao invés de re-
sistir, simplesmente o 
acompanha em seu movi-
mento, a força empregada 
pelo agressor age contra 
ele próprio lhe causando o 
desequilíbrio e o levando 
à queda. Sua intenção, as-
sim, é frustrada. No caso 
da crítica, se a pessoa que 
a faz é escutada e consid-
erada, ela tende a baixar 
as armas e certamente 
também ouvirá o ponto 
de vista de quem com ela 
dialoga. Ficar simples-
mente tentando PROVAR 
que a pessoa crítica está 
errada, sem escutá-la, 
só vai gerar uma grande 
briga e ninguém sai gan-
hando. Por último, se faz 
necessário SABER EX-
PRESSAR A PRÓPRIA 
PERCEPÇÃO DAS COIS-
AS. Após ter pedido infor-
mações sobre a crítica e 
ter entendido o que, nas 
próprias atividades, criou 
o ponto de vista da pes-
soa que está criticando, 
depois de ter conseguido 
expressar concordância, 
EM CERTA MEDIDA, 
à crítica que foi feita, é 
hora de VERBALIZAR A 
PRÓPRIA PERCEPÇÃO 
DAS COISAS. Caso a 

pessoa que critica tenha 
errado ou sido injusta 
cabe aqui mostrar o outro 
lado da história segun-
do o próprio ponto de 
vista, isso, após todas as 
etapas anteriores, poderá 
ser realizado de modo 
mais controlado, mais 
diplomático e respeitoso. 
Isso tudo não é garan-
tia de que o outro vai 
MUDAR a forma dele de 
enxergar as coisas, mas 
certamente vai mudar 
a própria maneira de se 
portar diante da crítica, 
pois o outro, de forma 
justa ou injusta, tem todo 
o direito de pensar o que 
bem desejar, isso foge ao 
controle.

É importante termos 
a maturidade para com-
preendermos que aqui-

lo que o OUTRO pensa 
a respeito de NÓS, não 
nos modifica, o que nos 
modifica é a nossa crença 
naquilo que está sendo 
dito e a forma que nós 
nos comportamos ou re-
agimos às situações. Por 
isso ao invés de ficarmos 
tentando mudar ou tomar 
satisfação do que o outro 
disse ou pensou a nosso 
respeito, mais vale cuidar 
do nosso comportamento, 
das nossas reações e sem-
pre estarmos em busca do 
autoconhecimento.

V A L E  A  D I C A . . . 
QUANDO CRITICA-
DOS...

Não devemos agir 
como se fôssemos capa-
cho das emoções, pois são 
elas que nos pertencem e 
não o contrário.
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SEGURANÇA: Tecnologia permitirá integração entre várias cidades ao mesmo tempo, agilizando o tempo de resposta às ocorrências 
intermunicipais

GCM de Artur Nogueira adquire rádio que 
facilita comunicação entre forças policiais da 

região
A Guarda Municipal de 
Artur Nogueira agora 
conta com mais uma fer-
ramenta de combate à 
criminalidade. Trata-se 
de um rádio comunica-
dor que é integrado a 
outras cidades da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC).
O projeto já conta com 
34 municípios partici-
pantes, cuja base está 

alocada em Valinhos 
(SP) - coordenadora da 
iniciativa. A parceria 
não trará custos ao mu-
nicípio, uma vez que o 
equipamento foi cedido 
gratuitamente à corpo-
ração policial pelo perí-
odo de um ano.
De acordo com secretá-
rio de Segurança, Rober-
to Daher, o rádio conta 
com uma tecnologia que 

facilita a comunicação 
entre várias cidades ao 
mesmo tempo, agilizan-
do o tempo de resposta 
às ocorrências intermu-
nicipais.
“Desde 2021 temos bus-
cado e investido em 
ações que integrassem 
as forças policiais. Co-
meçamos dentro do mu-
nicípio, através do forta-
lecimento de laços entre 

GCM, PM e Polícia Civil, 
e depois fomos em busca 
de parceria com outras 
cidades. Nos sentimos 
honrados em fazer parte 
desse projeto pioneiro”, 
frisou Daher.
O rádio foi instalado na 
Central de Comunica-
ções (CECOM) da GCM, 
onde será utilizado em 
ocorrências de emergên-
cias.

Da Redação

Na madrugada des-
ta quinta-feira, dia 9 de 
março, a barragem da 
represa de Cosmópolis, 
que abastece toda a cida-
de, se rompeu e o nível 
da água baixou 2 metros 
em pouco tempo, esco-
ando para outros rios. 

A prefeitura informou 
que devido o rompimen-
to a população precisa 

economizar água, pois 
provavelmente até o pró-
ximo domingo, dia 12, a 
população ainda poderá 
sentir os impactos desse 
rompimento.

De acordo com a pre-
feitura, a represa tinha 
4,5 metros de profun-
didade antes do rompi-
mento. Após o inciden-
te, o nível estava em 2,5 
metros. Esse é o equiva-
lente ao esperado para 

outubro, no fim da estia-
gem.

A prefeitura informou 
também que vai contra-
tar mais duas bombas 
para a represa e que 
mesmo com essas bom-
bas será necessário um 
tempo para normalizar 
a situação do abasteci-
mento.

Segundo a prefeitura, 
ninguém se feriu, mas 
há uma preocupação 

com o abastecimento da 
cidade. A administração 
vai montar um gabinete 
de crise para acompa-
nhar os desdobramentos 
do rompimento.

Outra preocupação 
da administração é que 
a água vá para o Rio Ja-
guari e depois para o Rio 
Piracicaba. A Defesa Ci-
vil de Pirtacicaba foi avi-
sada sobre os riscos para 
diversas cidades.

Barragem da represa se rompe em Cosmópolis e 
causa baixa de 2 metros no nível em pouco tempo

De Mogi Mirim

Nesta quinta-feira (2), 
a Segurança Pública de 
Mogi Mirim passou a con-
tar com um  novo reforço 
no combate à criminali-
dade com a implantação 
do Sistema de Rádio Poc, 
tecnologia que permite a 
Guarda Civil Municipal 
ter uma comunicação di-
reta e em tempo real com 
corporações de cidades vi-
zinhas.

O sistema utiliza a rede 
da operadora de telefo-
nia e a rede IP local com 
internet para promover 
a conectividade, criando, 
assim, uma comunicação 

direta emergencial entre 
as GCMs vizinhas via PTT, 
da sigla americana, “Push 
To Talk”, ou seja, apertar 
para falar.

O rádio comunicador 
integrado permanece-
rá na Central de Atendi-
mento, onde já funciona 
a Muralha Digital, e será 
usado apenas pelo opera-
dor para enviar e receber 
mensagens de crimes de 
emergência para qualquer 
cidade limítrofe, confor-
me explicou o GCM Célio 
Rocha, que além de coor-
denador de equipe, inte-
gra o setor de inteligência 
do Município. “Se bandi-
dos em fuga com um carro 

roubado seguirem sentido 
a uma cidade vizinha ou 
que também esteja no sis-
tema, ou se acontecer um 
caso de pessoa desapa-
recida ou de um desastre 
natural, por exemplo, algo 
que traga muita preocupa-
ção e que precise de uma 
solução imediata, nós da 
GCM aqui de Mogi Mirim 
vamos ter contato dire-
to com a GCM de Itapira 
com apenas um toque”.

No total, 34 cidades fa-
zem parte do novo Sistema 
de Integração entre Muni-
cípios, o que significa uma 
melhor e direta comuni-
cação entre elas em casos 
de emergência. O projeto 

foi desenvolvido pelo en-
genheiro eletrônico, Diego 
Félix, de Valinhos.

O município da região 
de Campinas, inclusive, 
é a cidade matriz da inte-
gração e da comunicação 
do novo sistema que por 
um período de um ano foi 
cedido a Mogi Mirim de 
forma totalmente gratuita.

Após os 12 primeiros 
meses sem custo, o siste-
ma pode ser manutenido 
pela cidade por um custo 
abaixo de R$ 350 por ano. 
É o governo municipal 
preocupado com a segu-
rança e cuidando de Pes-
soas.

GCM passa a contar com sistema inovador 
de comunicação entre cidades vizinhas

De Jaguariúna
 
O Conselho de Desen-

volvimento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) apresen-
ta no próximo dia 17 de 
março, em Campinas, 
um diagnóstico da saú-
de na RMC. O estudo foi 
desenvolvido pela Uni-
versidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) 
e irá compor uma série 
de levantamentos de da-
dos feito pelo Instituto 
Movimento Cidades In-
teligentes (IMCI), para 
a plataforma Infratech 
– Gestão Pública Inteli-

gente, braço de apoio do 
Conselho. O evento será 
realizado no Salão Cam-
pinas do Royal Palm 
Hall, às 10h.

Segundo o presidente 
do Conselho de Desen-
volvimento da RMC e 
prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis (MDB), o 
estudo vai subsidiar os 
municípios com vistas 
à construção do futuro 
Hospital Metropolitano, 
que irá criar pelo me-
nos 200 novas vagas e 
deverá desafogar a fila 
da Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços de 
Saúde (Cross), do Go-

verno do Estado de São 
Paulo.

“É um estudo que vai 
dar as diretrizes para a 
saúde regional e se ali-
nha à nossa luta pela 
construção do Hospital 
Regional, uma bandeira 
de todos os prefeitos que 
integram o Conselho de 
Desenvolvimento da 
RMC”, explica Gustavo 
Reis.

A saúde é o primeiro 
de seis setores estrutu-
rantes que integram os 
estudos da plataforma 
Infratech. Os demais 
são: segurança, educa-
ção, saneamento bási-

co, energia e mobilida-
de, que também terão 
diagnósticos municipais 
apresentados ao longo 
deste ano.

Além dos prefeitos da 
RMC, deverão participar 
do evento secretários 
municipais e o secretário 
estadual de Saúde, Eleu-
ses Paiva.

 
INFRATECH
A plataforma Infrate-

ch foi lançada com o ob-
jetivo de desenvolver os 
municípios com foco em 
inovação, economia, efi-
ciência e transparência. 
O projeto já conta com a 

certificação de 44 repre-
sentantes das prefeitu-
ras que participaram do 
curso Infratech e estão 

aptos à sistematização 
da coleta de dados, com 
segurança e de maneira 
normatizada.

RMC apresenta diagnóstico da Saúde nos 
municípios em evento em Campinas 
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AGRICULTURA: Evento aconteceu nesta terça (07) e contou com instruções técnicas e práticas de como promover melhoria da fertili-
dade dos solos cultivados no município

De Artur Nogueira

Pelo terceiro ano con-
secutivo, a Prefeitura de 
Artur Nogueira, através 
da Secretaria de Agricul-
tura e em parceria com a 
CATI, lançou a Campa-
nha Calagem de Outono 
2023, com objetivo de 
promover melhoria da 
fertilidade dos solos cul-
tivados no município. 

Como lançamento, a 
pasta realizou um “Dia 
de Campo” voltado aos 
agricultores nogueiren-

ses nesta terça-feira (07).  
O evento foi sediado no 
Sítio Joelger – ATN 118, 
no Bairrinho. 

A ação teve apoio do 
Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), através 
do Centro Avançado de 
Pesquisa em Engenharia 
e Automação/ Jundiaí; 
da Agência Paulista de 
Tecnologias do Agrone-
gócio (APTA), através 
do Departamento de 
Descentralização do De-
senvolvimento/UPD São 
Roque; do Sítio Joelger; 

e da Comunidade São 
José. Além de patrocínio 
do Sicredi; Viter; e Lavo-
ro.

AÇÕES COM FOCO 
NA CALAGEM

Caracterizado como 
um período de transição, 
com chuvas brandas e 
umidade do solo adequa-
da, a época do outono é 
considerado ideal para a 
correção dos problemas 
de acidez, assim como 
para a realização de prá-
ticas mecânicas de mo-

bilização, permitindo a 
incorporação dos corre-
tivos e manutenção das 
práticas conservacionis-
tas. 

Neste contexto, as ati-
vidades de assistência 
técnica e extensão rural 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura de Artur 
Nogueira estarão focadas 
em ações de orientação, 
prestações de serviço e 
capacitação específica 
neste tema durante o pe-
ríodo de 01 de março a 
30 de abril de 2023.

Prefeitura realiza Dia de Campo entre agricultores 
nogueirenses

Aconteceu na Casa 
da Agricultura um lindo 
evento preparado espe-
cialmente para pessoas 
que moram ou têm pro-
priedade no campo.

Os produtores rurais 
tiveram palestras sobre 
gestão de propriedade 
rural, conservação de 
solo e uso de EPIs, tam-
bém fizeram inscrição 
nos programas “Cadas-
tro Ambiental Rural” e 
“Rotas Rurais”.

A reunião teve apoio 

de profissionais da Se-
cretaria de Saúde que 
aferiram pressão, fize-
ram teste de glicemia 
e ainda vacinaram os 
produtores.

O prefeito Dr. Zeedi-
valdo de Miranda disse 
que a prefeitura está à 
disposição para servir e 
facilitar a vida dos pro-
dutores rurais, e que 
mais iniciativas como 
esta irão acontecer em 
prol da comunidade ru-
ral.

O diretor da Secreta-
ria de Agricultura, Val-
dir dos Reis, o popular 
Valdir da Estufa, dis-
se que o evento foi um 
grande sucesso e que 
o resultado foi melhor 
que o esperado.

A engenheira agrô-
noma da Secretaria de 
Agricultura, Margarida 
Delgado, afirmou que 
esperavam um público 
médio de 40 produto-
res, porém compareceu 
o dobro. “Conseguimos 

atingir nossa meta”, 
disse.

A reunião também 
contou com a presença 
do vice-prefeito Adézio 
Dias, do presidente da 
Câmara Municipal Pau-
lo Scholl, dos vereado-
res Jorge Santos, Mar-
lon Pereira, Neizinho 
da Saúde e do chefe de 
gabinete João Maurí-
cio, além de represen-
tantes das empresas Si-
credi e Amicy Tratores.

Os presentes ainda 
puderam saborear um 
delicioso café da manhã 

servido pela equipe da 
Prefeitura Municipal.

Produtos rurais comparecem em peso em evento da 
Casa da Agricultura de Engenheiro Coelho

“Estou muito feliz 
em entregar essa linda 
revitalização da UBS à 
nossa comunidade, e 
tenho certeza que a par-
tir de agora as pessoas 
serão atendidas com 
mais conforto e rapidez, 
uma vez que além da 
revitalização do prédio, 
também investimos em 

condicionadores de ar 
e computadores, itens 
fundamentais para a 
execução das ativida-
des no dia a dia dos 
profissionais de saúde. 
O nosso objetivo é que 
nos próximos 60 dias 
todos os PSFs estejam 
revitalizados e equipa-
dos com computadores 

novos para que os pro-
fissionais de saúde pos-
sam trabalhar em boas 
condições”, disse Dr. 
Zeedivaldo de Miranda, 
prefeito de Engenheiro 
Coelho.

O Prefeito ressaltou 
também que para ajudar 
a melhorar o serviço de 
saúde no município, ele 
próprio estará todas as 
sextas-feiras atenden-
do em postos de saúde 
da cidade, e avisou que 
sua esposa, Ana Paula, 
já começou a atender no 
PSF1.

Adézio Dias, vice-
-prefeito, disse que o 
ambiente ficou mais 
aconchegante após a re-
vitalização. Já o Secretá-
rio de Saúde, Dr. Henri-
que Gouvea, se colocou 
à disposição da comu-

nidade para conversar 
e solucionar problemas 
que forem encontrados 
no sistema de saúde.

Paulo Scholl, pre-
sidente da Câmara de 
Vereadores, afirmou 
que o legislativo esta-
rá sempre à disposição 
da prefeitura apoiando 
projetos que beneficiem 
a saúde e principalmen-
te toda a sociedade coe-
lhense.

Na ocasião também 
foi entregue ao setor 
de saúde um Renault 
Kwid, flex. O automóvel 
tem direção hidráulica, 
4 portas, câmbio manu-
al e ar-condicionado.

O carro será utilizado 
para fazer visitas espe-
ciais e levar médicos na 
casa de pessoas acama-
das para procedimentos 

específicos.
A cobertura da uni-

dade de saúde recebeu 
manta asfáltica, limpe-
za nas calhas, reparos 
internos e externos e 
nova pintura. Para não 
atrasar os atendimentos 
e também não causar 
incômodos aos pacien-
tes, a revitalização do 
prédio foi realizada no 
período noturno.

Além dos represen-
tantes do Poder Exe-
cutivo e do Presidente 
do Legislativo, também 
participaram do evento 
os vereadores Neyzinho 
da Saúde, Jorge Santos, 
Wagnão da Ambulân-
cia, Adauri Silva, Sal-
vador Figueredo e Leo 
Cardoso.

A UBS José Soares 
da Silva oferece aten-

dimentos como clíni-
co geral, ginecologista, 
pediatria, psicologia, 
nutricionista e odonto-
logia, além de procedi-
mentos de enfermagem 
e visitas domiciliares 
com médico e nutricio-
nista e/ou enfermeiro.

Profissionais de saú-
de da UBS também aten-
dem pacientes acama-
dos/domiciliados que 
precisam fazer curativo 
e coleta de exames.

A unidade de saú-
de atende de segunda 
a sexta-feira das 7h às 
16h, na rua Antônio 
Batistela, 360, Bairro 
Jardim São Paulo. Para 
fazer agendamentos de 
consultas é necessá-
rio levar documento de 
identificação e o cartão 
do SUS.

Revitalização da UBS José Soares da Silva 
foi entregue e unidade também ganha carro 0 

Km, computadores novos e aparelhos de 
ar-condicionado

De Holambra 

A Águas de Holam-
bra fará, durante o mês 
de março, a entrega da 
Declaração de Quitação 
Anual de Débitos, da con-
ta de água e esgoto aos 
clientes da concessioná-
ria. Para ter direito à de-
claração, o consumidor 
deve ter todas as contas 

vencidas, de janeiro a de-
zembro de 2022, pagas.

“A Declaração Anual 
de Quitação de Débitos é 
um documento que com-
prova que o consumidor 
não possui nenhuma dí-
vida até o último dia do 
ano anterior à emissão 
do documento”, afirma 
a gerente comercial da 
Águas de Holambra, Ali-

ne Antonello Marchezan 
Rampelotto.  “A decla-
ração será entregue pelo 
leiturista, no momento 
da leitura”, completa Ali-
ne.

E por que a declara-
ção é importante? Aline 
explica: “Alguns clientes 
deixam passar ou não sa-
bem a importância desse 
documento. Na verdade, 

a declaração é mais fácil 
de ser arquivada e com 
ela não há a necessidade 
de guardar todos os com-
provantes de pagamen-
tos”.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelos 
canais de atendimento 
da Águas de Holambra – 
0800 595 3333 (fixo, ce-
lular e Whatsapp).

Declaração Anual de Quitação de Débitos será 
entregue esse mês
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FINANÇAS: Solicitação para Isenção de IPTU/TLD – Aposentados deve ser feita até o dia 06 de abril, via Protocolo; saiba quem tem 
direito

A Prefeitura de Ar-
tur Nogueira, através 
do Setor de Tributos, 
comunica a população 
sobre as condições para 
aposentados solicitarem 
a isenção no pagamento 
do IPTU 2023.

As declarações e os 
requerimentos para pre-
enchimento estão dis-
poníveis para retirada 

no setor de Protocolos 
ou no site da Prefeitura 
(http://arturnogueira.
sp.gov.br/site/isencao-
-de-iptu-para-aposen-
tados/). Esse ano, a soli-
citação para Isenção de 
IPTU/TLD – Aposenta-
dos deve ser feita até o 
dia 06 de abril.

A Isenção de IPTU 
para aposentados é re-

gulamentada através do 
Artigo 37 da Lei Com-
plementar 255/2001 de 
28/12/2001; e a de TLD 
através do Artigo 3º da 
Lei Complementar nº 
560, de 13/12/2013, 
concedida através de 
solicitação via protoco-
lo, presencialmente na 
Prefeitura. 

REQUISITOS
• Ser aposentado ou 

pensionista;
• Renda familiar até 

dois salários-mínimos;
• Ser proprietário ou 

usufrutuário possui-
dor de um único imóvel 
(sendo este no máximo 
com até 150m² de área 
construída para conces-
são de isenção de IPTU 
e até 300m² de área 
construída para conces-

são de isenção da T.L) e 
residir no mesmo;

• Não possuir débitos 
junto aos cofres públi-
cos municipais.

DOCUMENTOS NE-
CESSÁRIOS

Para aposentados ou 
pensionistas titulares 
do carnê:

-Requerimento e De-
claração de Isenção de 
TLD;?

-Requerimento e De-
claração de Isenção de 
IPTU; ?

-Declaração de Falta 
de Renda Familiar;

-Apresentar compro-
vante de renda de todos 
os moradores;

-Cópias de RG e CPF 
de todos os moradores;

-Extrato de INSS ou 
FUNPREMAN onde 

conste o valor, tipo e o 
nome correto do bene-
fício recebido e com-
provante de que já teve 
concedida sua aposen-
tadoria ou pensão (carta 
de concessão), ou extra-
to do banco onde conste 
benefício;

-Cópia de certidão de 
Casamento; (se solteiro, 
trazer Certidão de Nas-
cimento)

-Cópia da Certidão de 
Óbito (caso o requeren-
te seja viúvo);

-Cópia da Matrícula, 
Escritura ou Contra-
to de Compra e Venda 
do Imóvel ou Contrato 
de Locação ou cessão 
vigente há mais de 15 
(quinze) meses e que 
neste conste que a res-
ponsabilidade pelo pa-
gamento da TLD cabe 

ao locatário;
-Cópia do espelho do 

Carnê de IPTU 2023.
Não é necessário que 

o aposentado compare-
ça na Prefeitura para re-
alizar o pedido. O mes-
mo pode ser entregue 
por outra pessoa, des-
de que os requerimen-
tos estejam assinados. 
Caso o (a) requerente 
seja analfabeto, solici-
tar digital do (a) mesmo 
e assinatura com RG de 
duas testemunhas.

A solicitação deve ser 
feita diretamente no Se-
tor de Protocolo. Este 
está localizado na Ave-
nida 15 de Novembro, 
1.400, no Jardim Pla-
nalto. O telefone para 
outras informações é o 
(19) 3827-9700 - ramal 
9724.

Prefeitura divulga prazo para solicitação de isenção 
do IPTU para aposentados em Artur Nogueira

Venceram nesta sex-
ta-feira (10) a primeira 
parcela e a cota úni-
ca do Imposto Predial 
e Territorial Urbano 
(IPTU) 2023 de Artur 
Nogueira. O pagamen-
to pode ser feito em 
10 vezes, ou total (cota 
única) com 10% de des-
conto.

Para quem optar por 
pagar parcelado, a 1ª 
parcela vence em 10 de 
março; e as demais par-
celas todo dia 10 dos 
meses seguintes - até 
dezembro. O desconto 
na cota única só é váli-
do para quem realizar o 
pagamento até a sexta-
-feira (10)

De acordo com a Ad-
ministração Municipal, 
no carnê de IPTU pre-
dial é cobrada também 
a Taxa de Lixo (TL). Já 

no carnê de IPTU dos 
terrenos, é cobrada, 
além do IPTU, somente 
a Contribuição de Ilu-
minação Pública (CIP).

O pagamento em 
parcela única ou parce-
lado quita tanto o IPTU 
quanto as Taxas.

Ao todo, 20 mil car-
nês foram emitidos. 
“Quem ainda não es-
tiver com a carnê de 
IPTU em mãos, deve 
acessar o boleto pelo 
site da Prefeitura. A 
orientação é não deixar 
para o último dia, pois 
com o grande número 
de acessos, o site pode 
apresentar alguma ins-
tabilidade”, informou 
o setor de Cadastro Ur-
bano.

Vale destacar que 
não são emitidas se-
gundas vias pela Prefei-

tura. O acesso deve ser 
feito pelo município no 
Site Oficial.

COMO ACESSAR 
VERSÃO ON-LINE

O acesso da versão 
on-line do carnê IPTU 
2023 pode ser feito 
pelo site oficial da Pre-
feitura, pelo seguinte 
caminho: 

https://arturnoguei-
ramun.presconinfor-
matica.com.br/  > se-
gundas vias > IPTU do 
Exercício.

Na hora do acesso, 
o munícipe deve infor-
mar a inscrição munici-
pal do imóvel no campo 
indicado. O pagamento 
poderá ser realizado 
em qualquer agência da 
rede bancária, lotérica 
ou internet. Não haverá 
serviço de recebimento 

dos tributos no caixa da 
Prefeitura.

Para emissão da ver-
são on-line, a Prefeitu-
ra recomenda o uso do 
navegador Mozila Fire-
fox.

IMPORTÂNCIA DO 
IPTU

A Administração res-
salta que a arrecadação 
do IPTU serve, princi-
palmente, para compor 
a receita tributária do 
município, sendo um 
dos principais impos-
tos que garantem a ar-
recadação da Prefeitura 
e o financiamento dos 
serviços públicos. Com 
isso, dos 40% do valor 
arrecadado, é vincula-
do no mínimo 15% para 
a Saúde e 25% para a 
Educação, obrigatoria-
mente.

Cota única e 1ª parcela do IPTU 2023 de Artur 
Nogueira vencem nesta sexta

Holambra prorroga prazo de pagamento de cota 
única e primeira parcela de IPTU e tributos

De Holambra

A Prefeitura de Ho-
lambra decretou nesta 
quarta-feira, dia 8 de 
março, a prorrogação do 
vencimento da cota úni-
ca e da primeira parcela 
do IPTU e de outros tri-
butos municipais para 
até o dia 20 desse mês. 
Originalmente, o prazo 
para pagamento do Im-
posto Predial e Territo-
rial Urbano e das taxas 
de Coleta de Lixo Rural, 
Vigilância Sanitária e 

Alvará seguia apenas 
até o dia 10, enquanto 
o ISS estava fixado para 
dia 15. Para quem optar 
pelo pagamento parce-
lado, os demais venci-
mentos permanecem os 
mesmos, sem alteração.
De acordo com o dire-
tor municipal de Finan-
ças, Rodolfo Silva Pin-
to, a extensão do prazo 
se justifica pelo atraso 
dos Correios na entrega 
dos carnês em algumas 
localidades. “Sabemos 
que os carnês digitais 

já estão disponíveis há 
algum tempo no site da 
Prefeitura, mas opta-
mos por oferecer mais 
tempo ao morador por 
conta desse atraso”, 
disse.
Para acessar a versão 
eletrônica dos boletos, 
o contribuinte deve 
localizar em www.ho-
lambra.sp.gov.br a guia 
“IPTU e Tributos Muni-
cipais”, na aba de Ser-
viços. Os carnês estão 
divididos em três mó-
dulos: Rural, para reco-

lhimento da Coleta de 
Lixo Rural; Imobiliário, 
para boletos do IPTU; 
e Mobiliário, para tri-
butação de ISS Fixo, 
Alvará e Vigilância Sa-
nitária.
Ainda segundo Rodolfo, 
o valor do IPTU sofreu 
esse ano reajuste de 
6,47% – equivalente à 
inflação dos últimos 12 
meses, segundo o Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA). A expectativa é 
que a arrecadação, em 

2023, seja de R$ 8,5 
milhões. “O IPTU é uma 
das principais fontes de 
arrecadação da cidade. 
E, neste caso, o valor 
pago fica integralmente 
no município”, expli-
cou.
Os locais credencia-
dos para pagamento do 
IPTU e de outros tri-
butos municipais, até a 
data de vencimento, são 
as agências bancárias 
Sicredi, Sicoob, Banco 
do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Bradesco 

e Itaú.
Quem optar pelo paga-
mento à vista, em cota 
única, terá o benefício 
de 10% de desconto, as-
segurado por Lei Muni-
cipal. Se preferir, o con-
tribuinte pode parcelar 
o tributo em até 10 ve-
zes, com a última men-
salidade prevista para o 
dia 10 de dezembro de 
2023. Nesses casos, não 
há desconto sobre o va-
lor do boleto.

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Administração e Finan-
ças, disponibilizou nes-
ta quinta-feira, dia 9 de 
março, os links para a 
emissão das guias para 
pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU).

Os contribuintes já 
podem acessar o site 
da Prefeitura (www.ja-
guariuna.sp.gov.br), na 
aba Cidadão, e clicar em 
“IPTU 2023” ou direto 
no banner IPTU na pá-

gina inicial, para confe-
rir todas as informações 
sobre o imposto e o link 
para fazer o download 
das guias.

Os contribuintes tam-
bém podem utilizar o 
aplicativo Cidadão Onli-
ne, disponível gratuita-

mente nas versões An-
droid e IOS. No app, é 
possível baixar as guias 
com código de barras ou 
Pix.

A cota única e a pri-
meira parcela podem ser 
pagas até o dia 31 de mar-
ço. O IPTU pode ser pago 

em cota única, com des-
conto de 15%, ou em 10 
parcelas, sem desconto.

Segundo a Secreta-
ria de Administração e 
Finanças, os carnês im-
pressos serão entregues 
pelos Correios nos ende-
reços dos contribuintes. 

No total, são 29.238 car-
nês.

O IPTU pode ser pago 
nas agências bancárias 
conveniadas: Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú, 
Santander, Sicred e casas 
lotéricas.

Contribuinte pode baixar guias do IPTU pelo site da prefeitura e 
aplicativo ‘Cidadão online’; Pagamento pode ser feito por Pix 
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SAÚDE: Espaço Mãe e Filho estará aberto das 8h às 17h; profissionais aplicarão doses contra Covid-19 (bivalente e outras), Sarampo, Pólio, e 
demais doses para atualização de caderneta

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Unidade de Vigilância 
em Saúde, abrirá nova-
mente a sala de vacina do 
Espaço Mãe e Filho nes-

te sábado (11). O atendi-
mento será das 8h às 17h.

De acordo com a co-
ordenadora da unidade, 
Milena Sia Perin, a ação 
integra o Plano Muni-

cipal de Mitigação da 
Poliomielite e de Inten-
sificação das doses de Sa-
rampo. “Nossa cobertura 
segue abaixo da média 
e, seguindo orientações 
do Estado de São Paulo e 
do Ministério da Saúde, 
temos feito a busca ativa 
das crianças ainda não 
vacinadas”, reiterou. 

No momento da apli-
cação da dose, os pais 
devem apresentar car-
teirinha de vacinação da 
criança.

DOSES BIVALENTE 
COVID

Também serão apli-
cadas doses contra a Co-
vid-19. Lembrando que 
Artur Nogueira iniciou 
a aplicação das doses bi-
valentes - que garantem 
maior proteção contra 
as variantes. Nesta pri-
meira fase, a vacinação é 
voltada aos idosos acima 
de 60 anos; pessoas vi-

vendo em Instituições de 
Longa Permanência (IL-
PI’s) a partir de 12 anos, 
abrigados e os trabalha-
dores dessas instituições; 
imunocomprometidos a 
partir de 12 anos; comu-
nidades indígenas, ribei-
rinhas e quilombolas.

OUTRAS VACINAS
Também estarão dis-

poníveis as vacinas para 
atualização da caderne-
ta de crianças e adoles-
centes até 15 anos. São 
elas: Hepatite A e B, 
Penta (DTP/Hib/Hep 
B), Pneumocócica 10 va-
lente, VIP (Vacina Inati-
vada Poliomielite), VRH 
(Vacina Rotavírus Hu-
mano), Meningocócica 
C (conjugada), VOP (Va-
cina Oral Poliomielite), 
Febre amarela, Tríplice 
viral (Sarampo, Rubéo-
la, Caxumba), Tetravi-
ral (Sarampo, Rubéola, 
Caxumba, Varicela), DTP 

(tríplice bacteriana), 
Varicela e HPV quadri-
valente (Papilomavírus 
Humano), Difteria e Té-
tano (dT) e Difteria, Té-
tano e Pertussis acelular 
(dTpa).

ALERTA SARAMPO
O sarampo é uma 

doença viral altamente 
transmissível. A trans-
missão é direta de pessoa 
a pessoa, por meio das 
secreções expelidas pelo 
doente ao tossir, respi-
rar ou falar que perma-
necem dispersas no ar, 
principalmente em am-
bientes fechados como, 
por exemplo: escolas, 
creches, clínicas, meios 
de transporte. As pessoas 
infectadas são geralmen-
te contagiosas cerca de 
6 dias antes do apareci-
mento da erupção cutâ-
nea até 4 dias depois. 

Embora seja uma do-
ença imunoprevenível, o 

sarampo ainda é um de-
safio para a saúde públi-
ca em muitas partes do 
mundo, principalmente 
frente a queda global das 
coberturas vacinais.

A Organização Pan-
-Americana de Saúde 
(OPAS) alerta que o ris-
co de surtos de saram-
po em países na região 
das Américas é o maior 
em 30 anos. A partir de 
2020, novos casos, vin-
dos de outros países, 
foram registrados nos 
Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, Chile e Para-
guai. 

No estado de São Pau-
lo, o surto de sarampo 
em 2019 afetou mais de 
18 mil pessoas e resultou 
em 18 óbitos. O surto foi 
controlado em maio de 
2022 e o estado segue 
alerta e documentando 
evidências de interrup-
ção da transmissão ativa 
do vírus.

Prefeitura abre sala de vacina neste sábado em Artur 
Nogueira

A Prefeitura de Ar-
tur Nogueira, por meio 
da Unidade de Vigilân-
cia em Saúde (VISA), 
iniciará a Campanha 
“Março sem Dengue” 
com mutirões nos bair-
ros Parque dos Ipês e 
Parque das Flores neste 
sábado (11). 

A VISA pede para 
que a população colabo-
re com a ação, liberan-
do a vistoria de casas e 
estabelecimentos pelos 
agentes devidamente 
identificados. 

MARÇO SEM DEN-
GUE

Durante todo o mês, 
o departamento in-
tensificará as ações de 
combate à doença, com 
mutirões também nos 
sábados seguintes, 18 e 

25 de março.
A ideia é orientar a 

população sobre os pe-
rigos do inseto e evitar 
a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, que 
transmite doenças como 
dengue, zika e chikun-
gunya. A campanha está 
sendo veiculada nas re-
des sociais e site oficial 
da Prefeitura, e na mí-
dia local.

Em ações anteriores 
realizadas esse ano, fo-
ram atendidos os bair-
ros Jardim do Lago, 
Jardim Jatobá, Itama-
raty, Bom Jardim, Jar-
dim Leonor, Bela Vista I 
e Bela Vista II. Os pró-
ximos pontos serão di-
vulgados em breve pelos 
canais oficiais de comu-
nicação da Prefeitura.

De acordo com a co-

ordenadora da Vigilân-
cia em Saúde, Milena 
Sia Perin, os mutirões 
acontecem exclusiva-
mente aos sábados para 
garantir que mais pes-
soas estejam em casa 
para receber as equipes.

SINTOMAS E PRE-
VENÇÃO

Os sintomas de den-
gue, chikungunya ou 
zika são semelhantes. 
Eles incluem febre de 
início abrupto acompa-
nhada de dor de cabeça, 
dores no corpo e arti-
culações, prostração, 
fraqueza, dor atrás dos 
olhos, erupção e coceira 
na pele, manchas ver-
melhas pelo corpo, além 
de náuseas, vômitos e 
dores abdominais. 

A orientação é para 
que a população procu-
re a unidade ou serviço 
de saúde mais próximo 
de sua residência assim 
que surgirem os primei-
ros sintomas.

A prevenção é a me-
lhor forma de combater 
a doença. Evitar água 
parada, esvaziar garra-
fas, não estocar pneus 
em áreas descobertas, 
não acumular água em 
lajes ou calhas, colocar 
areia nos vasos de plan-
ta e cobrir bem tonéis e 
caixas d’água são algu-
mas iniciativas básicas 
para evitar a prolifera-
ção do vetor. 

Todo local de água 
parada deve ser elimi-
nado, pois é lá que o 
mosquito transmissor 
coloca os seus ovos.

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da Uni-
dade de Vigilância em Saú-
de, ampliará a aplicação da 
vacina bivalente contra a 
Covid-19 para idosos entre 
60 e 69 anos, a partir da 
segunda-feira (06). As do-
ses estarão disponíveis nas 
salas de vacina do Espaço 
Mãe e Filho e da UBS Te-
rezinha Vicensotti.

Nesta primeira fase, a 
vacinação é voltada aos 
idosos acima de 60 anos; 
pessoas vivendo em Ins-
tituições de Longa Per-
manência (ILPI’s) a partir 
de 12 anos, abrigados e os 
trabalhadores dessas insti-
tuições; imunocomprome-

tidos a partir de 12 anos; 
comunidades indígenas, 
ribeirinhas e quilombolas.

A coordenadora da 
Vigilância em Saúde do 
município, Milena Sia Pe-
rin, explica que a vacina 
bivalente garante maior 
proteção, uma vez que ela 
combate as subvariantes 
da ômicron - com maior 
poder de contágio. 

Vale destacar que, in-
dependente de pertence-
rem ou não aos grupos de 
riscos liberados, só poderá 
receber a vacina bivalente 
quem tomou pelo menos 
duas doses das vacinas an-
teriores.

LOCAIS DE VACINA-

ÇÃO
Espaço Mãe e Filho
Segunda a sexta-feira, 

das 8h às 16h
Sob livre demanda
Primeiras, segundas, e 

doses adicionais 
Grupos: crianças, ado-

lescentes e maiores de 18 
anos 

UBS Teresinha Vicen-
sotti

Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h, e das 13h às 
16h

Sob livre demanda 
Primeiras, segundas, e 

doses adicionais 
Grupos: crianças, ado-

lescentes e maiores de 18 
anos

Março sem Dengue: 2 bairros recebem visitas de 
agentes neste sábado em Artur Nogueira

Artur Nogueira aplica vacina bivalente em idosos acima 
de 60 anos
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COMEMORAÇÃO: Público feminino desfrutou de uma série de atividades programadas especialmente para comemorar a data

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social e da Coordenado-
ria de Direitos e Apoio 
da Mulher, realizou um 
evento especial com cen-
tenas de servidoras pú-
blicas nesta quarta-fei-
ra (8), data que celebra 
o Dia Internacional da 
Mulher e valoriza as con-
quistas sociais, políticas 
e econômicas delas. 

A programação fez 
parte da Semana da Mu-
lher que continua até sex-
ta-feira (10). Durante a 
festividade, as servidoras 

receberam homenagens, 
participaram de sorteios 
de brindes de comércios 
locais, além de desfruta-
rem de um buffet e show 
musical.

De 07 a 10 de março, 
o público feminino tem 
desfrutado de uma série 
de atividades de esporte, 
saúde, cultura, cuidados 
com o corpo e mente, 
além de ações de cons-
cientização e valorização.

De acordo com o titu-
lar da pasta social, Ama-
rildo Boer, nos dias 07 e 
09, foram ofertadas ofi-
cinas na Réplica da Esta-
ção com serviços de rela-

xamento e alongamento 
corporal, cuidados com 
a pele e cabelo, cuida-
dos com a saúde men-
tal, e outros. As ações 
foram dedicadas, prin-
cipalmente, às famílias 
acompanhadas pela rede 
socioassistencial do mu-
nicípio.

“Reunimos profissio-
nais altamente prepara-
dos que conduziram as 
oficinas e demais ativi-
dades. Nossas mulheres 
merecem todo esse ca-
rinho e cuidado. Toda a 
população feminina está 
convidada a participar 
desse momento espe-

cial”, frisou. 
O prefeito Lucas Sia 

(PSD) esteve presente no 
evento e parabenizou as 
mulheres nogueirenses. 
“Elas estão presentes na 
agricultura, no comércio 
e na direção de empre-
sas. Dia a dia, colaboram 
para o progresso de Artur 
Nogueira. Nossos agra-
decimentos a cada me-
nina e mulher que habita 
em nossa cidade”, enfati-
zou. 

As ações contam com 
apoio das secretarias de 
Esporte, Juventude & 
Lazer; Saúde; e Cultura 
& Turismo.

Prefeitura reúne 500 servidoras em 
programação especial do Dia da Mulher em 

Artur Nogueira

Semana da Mulher: Prefeitura oferece 
oficinas gratuitas na Réplica da Estação 

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social e da Coorde-
nadoria de Direitos e 
Apoio da Mulher, reali-
za a Semana Especial da 
Mulher. Desta terça-fei-
ra (07) até a sexta-feira 
(10), o público feminino 
tem desfrutado de uma 
série de atividades de 
esporte, saúde, cultura, 
cuidados com o corpo e 
mente, além de ações de 
conscientização e valori-
zação.

A iniciativa celebra 
o Dia Internacional da 
Mulher - comemorado 
anualmente em 08 de 
março, homenageando 
as conquistas sociais, 
políticas e econômicas 
das mulheres. 

De acordo com o tit-
ular da pasta social, 
Amarildo Boer, nesta 
terça (07) e quinta (09), 
estão sendo ofertadas 
oficinas gratuitas na 
Réplica da Estação com 
serviços de relaxamento 
e alongamento corpo-
ral, cuidados com a pele 

e cabelo, cuidados com 
a saúde mental, e out-
ros. As ações são volta-
das, principalmente, às 
famílias acompanhadas 
pela rede socioassisten-
cial do município.

“Reunimos profis-
sionais altamente prepa-
rados que têm conduzi-
do as oficinas e demais 
atividades. Nossas mul-
heres merecem todo 
esse carinho e cuidado. 
Toda a população fem-
inina está convidada 
a participar desse mo-
mento especial”, frisou. 

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) parabeniza as 
mulheres nogueirenses. 
“Elas estão presentes na 
agricultura, no comércio 
e na direção de empre-
sas. Dia a dia, colabo-
ram para o progresso de 
Artur Nogueira. Nossos 
agradecimentos a cada 
menina e mulher que 
habita em nossa cidade”, 
enfatizou. 

As ações contam com 
apoio das secretarias de 
Esporte, Juventude & 
Lazer; Saúde; e Cultura 
& Turismo.
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ESPORTES: Inscrições para participar do time da ADV se estendem até sexta-feira (10) às 12h

Vôlei abre seletiva para adulto masculino 
em Artur Nogueira

Visando encontrar 
novos talentos do es-
porte, a Associação 
Desportiva de Vôlei 
(ADV) de Artur Noguei-
ra realizará uma seletiva 
para a equipe mascu-
lina/adulto. A peneira 
acontece neste sábado 
(11), a partir das 8h, na 
quadra esportiva da an-
tiga Escola Modelo.

As inscrições para 

participar do time da 
ADV se estendem até a 
sexta-feira (10), às 12h. 
Interessados devem en-
trar em contato com a 
técnica da equipe, Karoll 
Laranja, pelo telefone 
(27) 98162-2247.

A quadra está local-
izada na Avenida 15 de 
Novembro, 1.400, no 
Jardim Planalto (Prefei-
tura). 

A ASSOCIAÇÃO
A entidade Asso-

ciação Desportiva de 
Voleibol (ADV) foi cri-
ada formalmente em 
2018 através do Projeto 
de Lei Complementar 
034/2018 na Câmara de 
Vereadores.

Porém desde 2009, 
o grupo tem desempen-
hado um papel funda-
mental na vida de jov-

ens, os quais têm levado 
o nome da cidade para 
outras regiões.

Títulos e trabalho 
das equipes masculi-
na e feminina podem 
ser acompanhados pelo 
perfil oficial do Insta-
gram da ADV <https://
i n s t a g r a m . c o m / a d -
v a s s o c i a c a o v o l e i -
bol?igshid=YmMyM-
TA2M2Y=>.

Ampliando as moda-
lidades esportivas ofe-
recidas à população, 
a Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Espor-
te, Lazer & Juventude, 
anuncia a abertura de 
oficinas gratuitas de 
Basquete. 

As aulas, segundo a 
pasta, terão início no 
dia 13 de março. Serão 
duas turmas, divididas 
por idade e horários. 

Adolescentes de 12 a 
16 anos (iniciação) te-

rão aulas às segundas e 
quartas-feiras, às 16h. 
Já os jovens de 17 a 20 
anos (aperfeiçoamen-
to) terão aulas as se-
gundas e quartas-fei-
ras, às 18h. Os atletas 
se reunirão no Ginásio 
Denilson Amaro Ro-
drigues (Itamaraty). 

A inscrição poderá 
ser feita durante a pri-
meira aula, em 13 de 
março. Para tanto, é 
preciso apresentar RG, 
CPF e comprovante de 
residência.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) destaca que a 
ampliação das oficinas 
atende pedidos dos 
moradores e garan-
te o acesso de todos à 
prática esportiva. “Sa-
bemos da paixão que 
muitos de nossos jo-
vens têm pelo basquete 
e, reafirmando o nosso 
apoio incondicional ao 
esporte, nos progra-
mamos para que as ofi-
cinas fossem abertas”, 
disse.

OUTRAS MODALI-
DADES

De acordo com o 
secretário de Espor-
te, Lazer & Juventu-
de Caio Rodrigues, 
também são ofertadas 
oficinas esportivas de 
dança e ritmos, fute-
bol, futsal, hip-hop, 
judô, voleibol e vôlei 
de praia (areia). As 
matrículas são abertas 
anualmente, em perío-
dos específicos e divul-
gadas no site oficial da 
Prefeitura.

A Prefeitura de 
Artur Nogueira, por 
meio da Secretaria de 
Educação, está reali-
zando um ciclo de ca-
pacitações na área da 
Educação Especial. O 
objetivo, segundo a 
pasta, é fortalecer o 

cuidado com estudan-
tes com Transtorno 
do Espectro Autista 
(TEA) na Rede de En-
sino nogueirense.

Débora Sacilotto, 
secretária de Edu-
cação do município, 
ressalta que a forma-

ção continuada é es-
sencial para se cons-
truir escolas, cidadãos 
e profissionais mais 
competentes, éticos e 
humanos.

“Ao longo de todo, 
o ano temos inúmeras 
capacitações organi-

zadas pela Secretaria 
de Educação. Quere-
mos enquanto gestão, 
contribuir com pro-
jeto pedagógico atua-
lizados, garantindo o 
pleno aprendizado das 
crianças”, explica.

O principal assunto 

abordado foi a Análi-
se do Comportamento 
Aplicada. Participa-
ram do ciclo de ca-
pacitações os colabo-
radores do Centro de 
Referência em Aten-
dimento Educacio-
nal Especial (Craee) e 

Centro de Referência 
em Atendimento ao 
Transtorno do Espec-
tro Autista (Cratea), 
da Rede de Apoio das 
Unidades de Ensino 
Fundamental e Infan-
til, e os profissionais 
de Apoio Escolar.

A pedidos de moradores, Secretaria de 
Esporte anuncia oficina gratuita de basquete 

em Artur Nogueira

Prefeitura capacita servidores para fortalecer 
o cuidado com estudantes autistas em Artur 

Nogueira


