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Prefeito de Artur Nogueira se reúne 
com ministro das Cidades para falar de 

Programa Minha Casa Minha Vida

3ª Semana de Conscientização 
sobre o Autismo de Pedreira terá 
como tema “Mais informação, 

menos preconceito”

Futsal Feminino 
começa a disputa 
na Liga Paulista

Circuito das Águas Paulista promove desenvolvimento 
responsável com olhar para os desafios do futuro 

O Circuito das 
Águas Paulista é com-
posto por nove cida-
des, que juntas somam 
304 mil moradores 
e formam um eixo 
econômico potente e 
importante no inte-
rior paulista. Além de 
agrupar diversos atra-
tivos turísticos, quali-
dade de vida, natureza 
invejável junto a Serra 
da Mantiqueira, mão 
de obra qualificada 
com 109.572 empre-
gados, as cidades são 
conhecidas por boa in-
fraestrutura e desen-
volvimento ordenado.

Tantas característi-
cas positivas tornam 
a região um oásis para 
viver, trabalhar, visi-
tar e investir. 
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A Prefeitura Municipal e o Núcleo de Atenção Especial 
à Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP) estarão 
promovendo no período de 03 a 06 de abril, a 3ª Semana 
de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira

Neste domingo, dia 26 de março, tem mais uma 
edição do Café com Viola, com apresentação gratuita 
da Orquestra Violeiros de Jaguary. Promovido pela 
Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura, o evento será realizado 
no Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes, 
às 10h. Além da apresentação do melhor da música 
caipira, o público também poderá se deliciar com 
um café especial e bolo caseiro. Uma programação 
imperdível para toda a família.

A prefeita de Estiva Ger-
bi, Cláudia Botelho (MDB), 
vem cumprindo extensa 
agenda de compromissos 
em São Paulo e Brasília 
em busca de recursos para 
o município e também 
para o desenvolvimento do 
turismo.

Nesta segunda-feira, 
20, em viagem à capital, a 
prefeita esteve em reunião 
com o secretário de Tu-
rismo e Viagens, Roberto 
de Lucena, no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do go-
verno paulista, acompa-
nhada do deputado esta-
dual, Jorge Caruso (MDB).

Três grandes nomes da música sertaneja se uniram 
para mais uma grande festa. A turnê é recorde de bi-
lheteria por onde passam! Os queridinhos do público, 
os cantores Leonardo, Bruno & Marrone, já tem longa 
agenda confirmada para levar o consagrado projeto 
“Cabaré” às principais cidades do Brasil durante esse 
ano.

Devido a este sucesso, o megashow chega à Red 
Eventos, em Jaguariúna, no próximo dia 31 de março, 
registrando o grande encontro “Cabaré?” como um 
dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

A Prefeitura Municipal 
de Pedreira, através de 
sua Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, se 
prepara para a realização 
de mais uma encenação 
da “Paixão de Cristo”. O 
espetáculo, que conta a 
história da crucificação 
e ressurreição de Jesus 
Cristo, acontecerá nos 
dias 31 de março, 1º e 
2 de abril, às 19h30, no 
Estádio Municipal “Wa-
nderley José Vicentini”. 
A entrada é gratuita, e 
os ingressos serão dis-
tribuídos com 1 hora de 
antecedência em frente 
ao Estádio Municipal. 
A encenação da “Paixão 
de Cristo” em Pedreira 
já é tradição na cidade, 
reunindo centenas de 
pessoas em todos os seus 
anos de exibição.

O prefeito de Artur Nogueira Lucas Sia (PSD) se reuniu, na tarde desta ter-
ça-feira (21), com o ministro das Cidades Jader Filho (MDB-PA), em Brasília. 
Dentre as pautas, os líderes políticos discutiram a implementação de melhorias 
cruciais em áreas como habitação, infraestrutura e saneamento básico. 

A reunião foi conduzida pelo Deputado Federal Baleia Rossi (MDB). 

Domingo tem ‘café 
com viola’ na estação de 

Guedes

30
Anos

Prefeita de 
Estiva Gerbi 
tem agenda 
em SP com 
secretário de 
Turismo e 
Viagens

“Cabaré”, com Leonardo e Bruno 
& Marrone, é destaque na Red 

Eventos, dia 31 de março

Espetáculo 
“Paixão de 
Cristo” será 

realizado nos 
dias 31 de 
março, 1º e 

2 de abril em 
Pedreira

Inclusão: 1º 
dia de aula 
do futsal 
down em 

Mogi Mirim 
é um sucesso

Habitação 
popular é 
tema de 

reunião entre 
prefeito e a 

caixa

A vida, como a arte, é 
cheia de definir papéis 
e, sem que percebamos, 
causar uma virada. É 
assim na relação profes-
sor-aluno em que, mui-
tas vezes o docente, ao 
aplicar o dom de lecio-
nar, acaba por aprender 
com o aprendiz. 

O tema habitação po-
pular, voltada para famí-
lias de baixa renda, foi a 
pauta de uma importan-
te reunião realizada na 
manhã desta quarta-fei-
ra (22), no gabinete do 
prefeito Paulo Silva, na 
Estação Educação.

Ao lado do secretário 
de Obras e Habitação, 
Paulo Roberto Tristão, e 
do gerente da secretaria 
de Governo, José Edu-
ardo Aranha Minuzzo, 
o prefeito recebeu os re-
presentantes da Caixa 
Econômica Federal
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Todos nós conhe-
cemos o ditado: “tem-
po é dinheiro”, não 
é mesmo? Pois bem, 
essa sabedoria popu-
lar está cada dia mais 
presente em nossa ro-
tina, sendo fundamen-
tal que os profissionais 
aprendam a organizar 
e ajustar da melhor 
forma o seu tempo. 
Assim, é possível obter 
os melhores resulta-
dos, seja na vida parti-
cular ou nos negócios. 

Venho observando 
que nos últimos anos, 
os problemas que, 
eventualmente, tenho, 
outras pessoas já ti-
veram ou então, terão 
mais para frente. Ou 
seja, estamos sujeitos 
a situações muito pa-
recidas e as soluções 
podem ser muito pró-
ximas. Menciono isso 
como um profissional 
que está em constan-
te aprendizado, pois 
acredito que a troca 
de experiências com 
outros empresários 
pode ser a solução 
para muitas dores de 
cabeça e, até mesmo, o 
início de novos cases. 
Portanto, faz-se muito 
necessário a introdu-
ção de momentos de 
troca de vivência em 
nossa agenda. E é aí 
que entra aquela pa-
lavra-chave chamada 
Networking.

Mas afinal, o que é 
Networking?

Networking é a troca 
e o compartilhamento 
de informações entre 
grupos de pessoas ou 
serviços, expandindo, 

assim, a rede de cone-
xões de um profissio-
nal. Ele se estabelece 
através de encontros 
que são marcados com 
momentos de descon-
tração e aprendizado, 
como: happy hou-
rs, palestras, cursos, 
workshops, entre ou-
tros eventos do tipo. 

Atualmente, há en-
contros em todos os 
ramos e atividades. 
Esses eventos geram 
caminhos para viabili-
zar uma ideia, para so-
lucionar uma questão, 
para alavancar proje-
tos e até mesmo para 
ter novas soluções que 
talvez nem tenha pas-
sado pelo nossa ca-
beça, antes de serem 
compartilhados com 
outros profissionais. 

As trocas de expe-
riências, a partir do 
networking, não são 
eventos diários. Es-
ses eventos se esta-
belecem de maneira 
dosada e objetiva, em 
que são agendados os 
encontros, os temas 
a serem abordados e 
são realizadas diver-
sas atividades virtuais 
ou presenciais. Tendo 
isso em mente, é im-
portante reforçar que 
esse contato com pos-
síveis clientes ou com 
outros empresários, 
não pode ficar restri-
to às redes sociais, ou 
seja, para que haja 
maior aproveitamen-
to, faz-se necessário 
que as conexões te-
nham a mesma quan-
tidade encontros. 

Tudo que pudermos 

aprender é válido, mas 
sempre que descobrir-
mos algo, a fixação 
desse conhecimento 
vem com aplicação 
na prática. E do que 
adianta o saber se não 
utilizamos isso? 

A sua frequência em 
eventos de networking 
deve estar ligada aos 
seus objetivos como 
empresário: quanto 
mais os encontros se 
mostrarem desafiado-
res e com pessoas que 
compartilhem do mes-
mo pensamento que 
você, melhor serão os 
resultados, quando fo-
rem aplicados na sua 
empresa.

Se você tem interes-
se pelo tema, convido-
-o para acompanhar 
nossas redes sociais e 
buscar cursos de em-
preendedorismo, além 
de assistir ao nosso ca-
nal no YouTube, nele, 
compartilhamos mui-
tas informações e ensi-
namentos valiosos que 
podem auxiliar em sua 
jornada como um em-
presário de sucesso. 

Organize sua agen-
da e busque frequentar 
eventos como esses. 
Convide seus colegas 
do ramo e sócios! Jun-
tos poderão ter visões 
diferentes e terão a 
oportunidade de con-
versar sobre as dife-
rentes experiências 
que obtiveram. Quem 
sabe nesse ‘meio tem-
po’ poderá surgir algu-
ma boa oportunidade 
para futuros bons ne-
gócios!

Boa Semana!

No meio do dia, de re-
pente, o coração acelera 
e parece que vai sair pela 
boca. Então você se per-
gunta como isso pode 
acontecer “assim, do 
nada”. Em primeiro lu-
gar, tenha certeza de que 
não é “assim, do nada” 
que essa sensação hor-
rorosa acontece. Toda 
emoção tem lógica, isso é 
um fato. Outro fato é que 
essa reação física, essa 
palpitação desenfrea-
da, faz parte de um dos 
sintomas da ansiedade. 
E, sinto te dizer, mas 
você não está sozinho 
nessa história. Segundo 
a Organização Mundial 
da Saúde 18,6 milhões 
de brasileiros possuem 
transtorno de ansiedade, 
o que coloca nosso país 
no topo do ranking, com 
a população mais ansio-
sa do mundo! 

Além do coração ace-
lerado, o ansioso so-
fre com mais sintomas 
como: falta de ar e res-
piração ofegante, frio na 
barriga, fala acelerada, 
rigidez muscular, mãos 
ou pés gelados, suor frio, 
dor no peito, irritabili-
dade, boca seca, preo-
cupação excessiva, sen-
sação de que vai perder 
o controle ou que algo 
ruim vai acontecer, in-
sônia, entre outros. Ufa! 
É mesmo muita coisa! 
E, como eu ressaltei no 
início do texto, nada dis-
so vem de repente, do 
nada. É o nosso corpo 
físico manifestando o 
que está armazenado no 
nosso inconsciente. 

No decorrer da vida, 
quando nos deparamos 
com uma situação de de-
samparo, desproteção, 
vulnerabilidade, pavor, 
ou qualquer outra sensa-
ção que possa represen-
tar medo ou inseguran-
ça, armazenamos essa 
informação no nosso HD 
mental. Isso pode acon-
tecer ainda antes do nas-
cimento, na barriga da 
nossa mãe, na infância, 
na adolescência ou na 
fase adulta, não impor-
ta. O que importa é que 
o nosso inconsciente não 
perde nada, e sim deixa 
tudo lá guardadinho até 
o momento em que um 
gatilho é acionado. 

Você está começando 
a entender como aquele 
“assim, do nada” não é 
bem “assim, do nada” e 
tem uma explicação? 

O gatilho tem um 
fundo emocional e é 
acionado a partir de um 

episódio similar aquele 
que provocou medo ou 
insegurança no passa-
do. Ou seja, nosso cére-
bro faz associações com 
os sinais que recebe e 
transmite para o corpo 
a mensagem de que pre-
cisamos nos proteger do 
perigo. A partir daí, em 
questão de segundos, 
liberamos uma descar-
ga de adrenalina (hor-
mônio produzido pelas 
glândulas suprarrenais 
que, quando lançado na 
corrente sanguínea, pre-
para o organismo para 
responder a situações de 
estresse). É justamente 
essa adrenalina que de-
sencadeia uma série de 
reações, dentre elas os 
sintomas que citei a pou-
co, como o coração ace-
lerado e a falta de ar, por 
exemplo.

Só quem já passou 
por crise de ansiedade 
sabe que o impacto no 
corpo, seja diante de um 
perigo iminente ou fruto 
da nossa mente, é sem-
pre real e sofrido. Afinal, 
as sensações são tanto 
emocionais quanto físi-
cas. O corpo sente, ado-
ece e muitas vezes a ca-
beça não entende. Então 
vêm as dúvidas, as an-
gústias e a busca desen-
freada por medicações 
que prometem um alí-
vio. Porém, grande parte 
dessas medicações têm o 
objetivo de amenizar os 
sintomas e não tratar a 
raiz do problema. 

Quando não tratada 
corretamente, as crises 
de ansiedade podem 
prejudicar a vida de uma 
pessoa em diversos as-
pectos e impactar as re-
lações com amigos e fa-
miliares. Por isso vimos 
tantos filhos herdando 
a ansiedade de seus pais 
ou, entre um casal, um 
sendo “contaminado” 
pela ansiedade do outro. 
Portanto, a Síndrome da 
Ansiedade precisa ser 
combatida com serieda-
de. É preciso que haja 
uma conscientização de 
que, da mesma forma 
que o corpo necessita de 
cuidados quando adoe-
cido, a mente também 
necessita, em caráter de 
urgência (se quisermos 
sair do topo no ranking 
dos ansiosos). E para 
combater a ansiedade, 
tratamento não falta. 
São inúmeros os profis-
sionais que se especia-
lizam em técnicas para 
lidar com traumas e sín-
dromes emocionais.

Além das sessões de 
terapia (sejam as mais 
tradicionais ou as alter-
nativas como a TRG), 
é sempre aconselhável 
acrescentar no dia a dia, 
novos hábitos positivos e 
ações como:

- Exercícios físicos;
- Meditações;
- Exercício de Respi-

ração (extremamente 
eficaz para interromper 
o Ciclo da Adrenalina, 
também utilizado em 
algumas sessões de tera-
pia);

- Alimentação saudá-
vel (incluindo vitaminas 
e minerais);

- Exposição ao sol 
(grande fonte de Vitami-
na D);

- Redução de cafeína e 
outros estimulantes;

- Atenção ao horário 
de dormir (falaremos so-
bre a “higiene do sono” 
em breve);

- Redução do uso de 
aparelhos eletrônicos; 

- Convívio social (com 
pessoas que te ajudem 
mais e te critiquem me-
nos);

- Lazer (atividades 
simples como ver um fil-
me, ler um livro, mexer 
em plantas, aumentam a 
sensação de bem-estar);  

- Fortalecimento es-
piritual (a busca pela fé 
resgata o amor próprio e 
ajuda a fortalecer a cren-
ça no tratamento que 
você se dispuser a fazer);

- Trabalhos voluntá-
rios (estudos mostram 
que fazer o bem resulta 
na liberação dos cha-
mados “hormônios da 
felicidade”, no nosso cé-
rebro);

Vale ainda lembrar 
que, se a ansiedade é re-
corrente e persiste há al-
gum tempo, então ela já 
deixou de ser apenas um 
nervosismo momentâ-
neo ou um medo natural 
diante de uma situação. 
Quem a empurra para 
debaixo do tapete espe-
rando que um dia ela de-
sapareça, certamente vai 
colher mais sofrimento 
com o passar do tempo.

 Acredite: O que ape-
nas ameniza, não cura. A 
causa da sua ansiedade 
pode até ficar escondi-
da por um período no 
inconsciente, mas basta 
um novo gatilho para 
que ela seja ativada no-
vamente. Só que dessa 
vez você vai entender 
que ela não apareceu 
“assim, do nada”, nem 
de repente. 

Networking: uma técnica 
valiosa para o sucesso

*
Eu sou Nelson 

Theodoro 
Junior,

 Empresário, 
Publicitário e 

Diretor da 
Fecomercio/
São Paulo.

Sua nova coluna semanal 

Empresas & Negócios

Assim, do nada... o coração 
acelera e parece que vai 

sair pela boca!
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O Circuito das Águas 
Paulista é composto por 
nove cidades, que juntas 
somam 304 mil morado-
res e formam um eixo eco-
nômico potente e impor-
tante no interior paulista. 
Além de agrupar diversos 
atrativos turísticos, qua-
lidade de vida, natureza 
invejável junto a Serra da 
Mantiqueira, mão de obra 
qualificada com 109.572 
empregados, as cidades 
são conhecidas por boa in-
fraestrutura e desenvolvi-
mento ordenado.

Tantas características 
positivas tornam a re-
gião um oásis para viver, 
trabalhar, visitar e inves-
tir. Pilares que norteiam 
a recém-criada Agência 
de Desenvolvimento Cir-
cuito das Águas Paulista 
(ADECAP) com o objetivo 
de potencializar a região 
nestes quatros eixos, tra-
zendo propostas de desen-

volvimento responsável e 
orientado às demandas do 
futuro.

Constituída sob a forma 
de Associação Civil de in-
teresse público, de direito 
privado, sem fins lucrativos 
e com autonomia financei-
ra e administrativa, a ADE-
CAP propõe uma atuação 
integrada por meio de pla-
nos, programas e projetos, 
realização de eventos de 
sensibilização e formação, 
oficinas, rodadas de negó-
cios, prestação de serviços 
aos setores privado, públi-
co e ao terceiro setor, assim 
como aos órgãos da admi-
nistração direta e indireta, 
aos poderes legislativo e 
judiciário local, regional, 
estadual e federal. Para 
acompanhar e medir re-
sultados alcançados utiliza 
um Observatório de Dados 
com informações sobre a 
região unindo as cidades 
que formam o Circuito das 

Águas Paulista: Águas de 
Lindóia, Amparo, Holam-
bra, Jaguariúna, Lindóia, 
Monte Alegre do Sul, Pe-
dreira, Serra Negra e So-
corro.

Um projeto com o in-
tuito de potencializar a 
economia local e gerar 
negócios entre as nove ci-
dades acaba de ser criado 
pela ADECAP e foi lança-
do em março: a Rodada de 
Negócios do Circuito das 
Águas Paulista. O evento 
de lançamento ocorreu 
na Fazenda Benedetti, em 
Amparo, com a participa-
ção de 50 empresários e lí-
deres regionais. A próxima 
Rodada de Negócios está 
agendada para o dia 27 de 
abril, em Águas de Lindó-
ia, com café de boas-vindas 
e atividades de networking 
para promover negócios 
entre as empresas. O anfi-
trião desta vez será o Ther-
mas Hot World, parque 
aquático da região. Desta 
forma, cada encontro per-
mite que os empresários 
conheçam um lugar de 
destaque no Circuito das 
Águas Paulista.

Eixo de desenvolvimen-
to econômico do interior 
paulista

De fácil acesso para 
as principais estradas do 
país, perto de Campinas-
-SP, a região do Circuito 
das Águas favorece o de-
senvolvimento econômico, 
reunindo cerca de 50 mil 
empresas, sendo aproxi-
madamente 9 mil do setor 
agropecuário, 5 mil indús-
trias, 11 mil empresas liga-
das ao comércio, 3 mil no 
setor de construção e 17 
mil empresas no setor de 
serviços. No ano passado, 
a balança de empregabili-
dade se manteve estável e 
positiva, gerando quase 51 
mil contratações e 46.251 
demissões, com um saldo 
positivo de 4.366 novas va-
gas.

O Circuito da Águas 
Paulista mantém uma tra-
dição de produção agríco-
la expressiva e histórica, o 
que resulta hoje na produ-
ção de 253 mil toneladas 
de cana de açúcar, mais 
de 9 mil toneladas de café 
e 17 mil toneladas de mi-
lho, além de 15 mil litros 
de leite e 70 mil cabeças de 
gado. Sobre cafés especiais 
e cachaças de alambique, a 
região é especialista e cole-
ciona produtos e prêmios 
nacionais e internacionais. 
E segue na busca pelas In-
dicações Geográficas espe-
cíficas.

Voltada também para 
os avanços industriais 
com empresas que se ins-
talaram na região e são 
nacionalmente reconheci-
das e representativas em 
seus setores, o Circuito das 
Águas Paulista é sede das 
marcas Ypê, Motorolla, 
Ambev, JBS, Sky, entre 
outras.

A região também se des-
taca no comércio, a rede de 
lojas “1A99” nasceu em So-
corro e já tem cerca de 70 
empresas espalhadas por 
todo Brasil. Pedreira que 
era conhecida como a ci-
dade das porcelanas, hoje 
congrega louças, plástico e 
decoração, e inaugurou re-
centemente um shopping 
outlet, o Nagoya, com 53 
lojas, bem na porta de en-
trada para diversas cidades 
do Circuito das Águas Pau-
lista. Na região de Holam-
bra e Jaguariúna, o mer-
cado de flores e plantas 
brasileiro ganha destaque 
com o Veilling, a Cooper-
flora e o CEAFLOR, que 
juntos abastecem todo o 
Brasil.

Entre outros segmentos 
e empresas de destaque, o 
Circuito das Águas Paulista 
é um Cluster de produção 
água mineral engarrafa-
da, com marcas valoriza-
das como Lindoya Verão, 
Bioleve, Puríssima, entre 

outras. A Água Lindoya foi 
a escolhida pela Nasa na 
missão Apolo 11 devido a 
sua pureza. Assim como é 
referência na indústria de 
roupas e confecções para 
adultos e crianças, princi-
palmente em linha, malha 
e lã, que movimenta o co-
mércio de várias cidades 
da região, do Estado de 
São Paulo e de outros.

A educação também 
é um dos pontos fortes, 
soma 200 estabelecimen-
tos de ensino médio e fun-
damental, o que deixa a 
região bem abastecida por 
boas escolas e algumas 
universidades.

O setor de turismo fi-
gura entre as forças de in-
vestimento e atração para 
a região, com ampliações 
da rede hoteleira, como é o 
caso da Rede dos Sonhos. 
A força do turismo do in-
terior paulista, com uma 
proposta que vai do sosse-
go à aventura, faz com que 
a região tenha uma ofer-
ta considerável de 4.727 
unidades de hospedagem, 
com mais de 14 mil leitos 
e deste levantamento 754 
são UHs acessíveis.

A área de eventos tam-
bém atrai inúmeros visi-
tantes, com destaque para 
a Expoflora, na cidade de 
Holambra, o Jaguariúna 
Rodeo Festival, a Festa do 
Morango de Monte Alegre 
do Sul, a maior Exposição 
de Carros Antigos do Bra-
sil, em Águas de Lindoia e 
Luzes de Natal, que decora 
as ruas da cidade de Socor-
ro, todos exemplos reco-
nhecidos nacionalmente. 
A região abriga ainda o 
“Caminho pro Interior”, 
uma rota turística e de 
peregrinação que ao todo 
tem 537 km de distância.

Amparo liderou o pro-
cesso de adaptação da 
Lei do 5G no Circuito da 
Águas Paulista e hoje é 
uma das duas regiões do 
Estado de São Paulo apta, 

no que diz respeito às leis, 
para receber investimen-
tos de infraestrutura desta 
nova tecnologia para im-
plantação da indústria 4.0 
criando um ambiente pro-
pício à área de inovação, 
ecossistemas e criação de 
startups. A região também 
é berço da startup VZIT, 
aplicativo para potenciali-
zar o turismo regional que 
está crescendo em todo o 
Brasil.

O setor de construção 
é outro que está a todo 
vapor, com lançamentos 
imobiliários principalmen-
te em Jaguariúna e Ho-
lambra. Segundo o Índice 
Sebrae de Desenvolvimen-
to Econômico Local - IS-
DEL, que mostra de forma 
qualitativa o estágio de de-
senvolvimento dos muni-
cípios brasileiros, a região 
apresenta bons indicado-
res, e se enquadra nas fai-
xas de “alto” e “muito alto” 
na maioria dos quesitos, si-
nalizada no mapa em uma 
área verde claro e escuro. 
O índice sintetiza 106 va-
riáveis, que são agrupadas 
em indicadores, disponibi-
lizadas por fontes oficiais, 
divididas de acordo com 
as cinco dimensões: capi-
tal empreendedor, organi-
zação corporativa, tecido 
empresarial, governança 
para o desenvolvimento e 
inserção competitiva.

Com a estruturação da 
ADECAP, a região ganhou 
essa governança integrada 
para o desenvolvimento, 
com uma visão comum de 
futuro construída de ma-
neira compartilhada, par-
ticipativa e democrática 
com toda a comunidade e 
por um Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento 
Econômico que desdobre 
uma visão de futuro, com 
foco entre a agência de de-
senvolvimento, sociedade 
civil, mercado e poder pú-
blico. 

Circuito das Águas Paulista promove desenvolvimento 
responsável com olhar para os desafios do futuro 

Da Redação

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Ur-
bano e Habitação (SDUH) 
liberou, nesta quarta-
-feira (22/03), aporte de 
recursos da modalidade 
Nossa Casa - Apoio para 
fomentar a construção de 
8.711 unidades habitacio-
nais em 30 municípios. 
Os recursos, que somam 
R$ 106,8 milhões, serão 

disponibilizados na for-
ma de subsídio para que 
famílias de baixa renda 
possam ter acesso à aqui-
sição da casa própria. A 
solenidade foi realizada 
no Palácio dos Bandei-
rantes, com as presenças 
do governador Tarcísio 
de Freitas, do secretá-
rio da SDUH, Marcelo 
Branco, e do presidente 
da CDHU, Reinaldo Iape-
quino.

A modalidade Nossa 
Casa fornece cheque mo-
radia a famílias, com ren-
da de até três salários- mí-
nimos, para aquisição de 
unidades habitacionais 
em empreendimentos 
aprovados pela SDUH. 
O cheque moradia é um 
subsídio concedido pelo 
Governo do Estado para 
as famílias efetivarem a 
compra do imóvel, junto 
às construtoras. Esse sub-

sídio é usado para abater 
o valor final na assinatura 
do contrato de financia-
mento.

“Vamos apoiar as fa-
mílias a acessarem o cré-
dito e que elas possam 
entrar no mercado formal 
para comprar o imóvel 
diretamente do merca-
do. Estamos dando apoio 
direto para o mutuário, 
para que eles possam 
comprar suas casas den-

tro dos seus rendimentos. 
Esse apoio é a forma mais 
estruturante de diminuir 
o déficit habitacional”, 
destacou o secretário de 
Desenvolvimento Urba-
no e Habitação, Marcelo 
Branco.

A demanda é aberta 
a todos que se enqua-
drarem nos critérios do 
programa e devidamente 
aprovada pela Caixa Eco-
nômica Federal, que con-

cede o financiamento ha-
bitacional das moradias. 
O valor do subsídio varia 
de acordo com a locali-
zação do imóvel. O com-
prador pode contar ainda 
com subsídios federais e 
utilizar o FGTS no finan-
ciamento habitacional, 
quando disponível. Desta 
forma, o valor das presta-
ções fica compatível com 
a capacidade de paga-
mento das famílias.

Da Redação

A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimen-
to Urbano e Habitação 
(SDUH) liberou, nesta 
quarta-feira (22/03), 
aporte de recursos da 
modalidade Nossa Casa 
- Apoio para fomentar 
a construção de 8.711 
unidades habitacionais 
em 30 municípios. Os 
recursos, que somam 
R$ 106,8 milhões, se-

rão disponibilizados na 
forma de subsídio para 
que famílias de baixa 
renda possam ter aces-
so à aquisição da casa 
própria. A solenidade 
foi realizada no Palácio 
dos Bandeirantes, com 
as presenças do gover-
nador Tarcísio de Frei-
tas, do secretário da 
SDUH, Marcelo Bran-
co, e do presidente da 
CDHU, Reinaldo Iape-
quino.

A modalidade Nos-
sa Casa fornece che-
que moradia a famílias, 
com renda de até três 
salários- mínimos, para 
aquisição de unidades 
habitacionais em em-
preendimentos apro-
vados pela SDUH. O 
cheque moradia é um 
subsídio concedido pelo 
Governo do Estado para 
as famílias efetivarem a 
compra do imóvel, jun-
to às construtoras. Esse 

subsídio é usado para 
abater o valor final na 
assinatura do contrato 
de financiamento.

“Vamos apoiar as 
famílias a acessarem o 
crédito e que elas pos-
sam entrar no mercado 
formal para comprar o 
imóvel diretamente do 
mercado. Estamos dan-
do apoio direto para 
o mutuário, para que 
eles possam comprar 
suas casas dentro dos 

seus rendimentos. Esse 
apoio é a forma mais es-
truturante de diminuir 
o déficit habitacional”, 
destacou o secretário 
de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, 
Marcelo Branco.

A demanda é aberta 
a todos que se enqua-
drarem nos critérios do 
programa e devidamen-
te aprovada pela Cai-
xa Econômica Federal, 
que concede o financia-

mento habitacional das 
moradias. O valor do 
subsídio varia de acor-
do com a localização 
do imóvel. O compra-
dor pode contar ainda 
com subsídios federais 
e utilizar o FGTS no 
financiamento habita-
cional, quando disponí-
vel. Desta forma, o va-
lor das prestações fica 
compatível com a ca-
pacidade de pagamento 
das famílias.

Investimento de R$ 106,8 milhões subsidia a construção 
de 8,7 mil moradias para pessoas de baixa renda 

Profissionais da equipe de resgate da Renovias participam 
de treinamento sobre vítimas politraumatizadas
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De Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal 
de Cultura promove no 
próximo sábado, dia 
25 de março, a 1ª Feira 
Mística nas dependên-
cias do Centro Cultural 
de Mogi Guaçu. O even-
to vai acontecer no perí-

odo das 10h às 22h e tem 
entrada franca.
Mais de 30 expositores 
confirmaram presença, 
sendo a maioria de Mogi 
Guaçu. Os visitantes te-
rão à disposição produ-
tos de decoração e arte-
sanais, como saboaria, 
óleos e incensos. Na pra-

ça de alimentação have-
rá produtos naturais, ou 
seja, tudo de acordo com 
a temática do evento.
“A Feira Mística será 
bem diversificada e te-
remos saboaria, óleos, 
incensos, terapias al-
ternativas, oráculos e 
palestras”, comentou o 

secretário municipal de 
Cultura, André Sastri, 
revelando estar otimis-
ta com o público, pois 
a primeira edição está 
sendo bem aceita.
A Feira Mística terá um 
espaço para a cultura 
Geek e desfile de cosplay 
medieval/místico.

1ª Feira Mística acontece no sábado no Centro Cultural de 
Mogi Guaçu

Neste domingo, dia 
26 de março, tem mais 
uma edição do Café 
com Viola, com apre-
sentação gratuita da 
Orquestra Violeiros de 

Jaguary. 
Promovido pela Pre-

feitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura, o evento será 

realizado no Centro 
de Cultura Caipira, na 
Estação de Guedes, às 
10h.

Além da apresenta-
ção do melhor da mú-

sica caipira, o público 
também poderá se deli-
ciar com um café espe-
cial e bolo caseiro. Uma 
programação imperdí-
vel para toda a família.

De Jaguariúna

O teatro municipal 
Dona Zenaide, em Ja-
guariúna, será palco de 
apresentações circen-
ses no dia 25 de março. 
O espetáculo “O palha-
ço que perdeu a graça” 

terá duas sessões, às 
16h e 19h, em comemo-
ração ao dia do circo 
comemorado em 27 de 
março.

Com tecido acro-
bático, lira, trapézio e 
muito mais, 18 artistas 
subirão no palco para 

contar a história inspi-
rada no livro “O Palha-
ço que Perdeu a Graça”, 
de Laiza Milena, que 
conta a história de um 
palhaço que perde a sua 
graça e fica desespera-
do. 

A entrada é gratui-

ta. Os ingressos devem 
ser retirados com uma 
hora de antecedência 
na bilheteria do teatro. 
Serão entregues dois 
ingressos por pessoa. 

O teatro fica na rua 
Alfredo Bueno, 1;151, 
Centro.

Domingo tem ‘café com viola’ na estação 
de Guedes

Cultura apresenta espetáculo circense 
em comemoração ao dia do circo
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De Pedreira

A Prefeitura Municipal 
de Pedreira, através de 
sua Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, se 
prepara para a realização 
de mais uma encenação 
da “Paixão de Cristo”. O 
espetáculo, que conta a 
história da crucificação 
e ressurreição de Jesus 
Cristo, acontecerá nos 
dias 31 de março, 1º e 2 
de abril, às 19h30, no 
Estádio Municipal “Wa-
nderley José Vicentini”. 

A entrada é gratuita, e os 
ingressos serão distribu-
ídos com 1 hora de an-
tecedência em frente ao 
Estádio Municipal.
A encenação da “Paixão 
de Cristo” em Pedreira 
já é tradição na cidade, 
reunindo centenas de 
pessoas em todos os seus 
anos de exibição. Para a 
edição deste ano, a or-
ganização promete uma 
apresentação ainda mais 
emocionante e grandiosa 
– o espetáculo terá cerca 
de duas horas de dura-

ção, e contará com efei-
tos especiais práticos e 
muitas novidades, como 
iluminação adequada e 
som de qualidade. A his-
tória será contada em 
cenários distintos, que 
incluem a Última Ceia, 
a Prisão de Jesus, a Fla-
gelação, a Crucificação e 
a Ressurreição. A trilha 
sonora também será um 
destaque à parte, com 
músicas emocionantes 
que ajudarão a transmi-
tir toda a intensidade da 
história.
O Secretário de Cultu-
ra e Economia Criativa, 
João Paulo Nascimento, 
ressalta a relevância do 
espetáculo para a Cultu-
ra e o Turismo da região. 
“O evento, que está em 
sua 33ª edição, com iní-
cio em 1987, se tornou 
uma das principais atra-
ções culturais da cidade. 
Este ano, cerca de 250 
pessoas, incluindo ato-
res, figurantes, bailari-
nos e cavaleiros estarão 
em cena. O evento con-
ta com a participação de 
alunos do Centro Cultu-
ral de Pedreira, Escolas 
e Academias de Dança, 
bem como membros de 
comunidades religiosas 
e pessoas de diferentes 
profissões, como advo-
gados, gerentes de su-
permercado, professoras 
de educação infantil e 
operadores de máqui-
nas. Além de seu valor 
cultural, a encenação da 
‘Paixão de Cristo’ é uma 
oportunidade única para 
refletir sobre valores im-

portantes como amor, 
solidariedade e respeito 
ao próximo”, concluiu.
O Prefeito Fábio Polido-
ro ressalta o compromis-
so da Administração Mu-
nicipal com a realização 
da peça, e com o fortale-
cimento da Cultura local. 
“A Prefeitura de Pedreira 
é parceira deste evento 
desde o início. Convido 
a todos os munícipes e 
visitantes a prestigiarem 
a encenação da ‘Paixão 
de Cristo’, um espetáculo 
emocionante que celebra 

a mensagem de amor e 
esperança deixada por 
Jesus Cristo”, concluiu.
Além da encenação no 
Estádio Municipal, a 
“Paixão de Cristo” tam-
bém será realizada em 
outros locais de Pedreira 
- no dia 9 de abril, o espe-
táculo será apresentado 
no “Jardim Náutico Re-
presa”, às 19h. Já no dia 
7 de abril, a partir das 2 
horas, a “Via Sacra” será 
feita através da tradicio-
nal subida ao Morro do 
Cristo, proporcionando 

aos fiéis um momento de 
meditação e reflexão so-
bre a história da paixão e 
morte de Jesus, filho de 
Deus.
Se você é fã de teatro, de-
voto, ou simplesmente 
busca uma experiência 
emocionante, não perca 
a chance de viver uma 
das mais belas histórias 
da humanidade de uma 
forma única e emocio-
nante. O Estádio Muni-
cipal “Wanderley José 
Vicentini” fica localizado 
na Rua Miguel Angelo.

Espetáculo “Paixão de Cristo” será realizado nos dias 31 de 
março, 1º e 2 de abril, nas dependências do Estádio Municipal 

“Wanderley José Vicentini”

MAIS DE CEM ANOS DE HISTÓRIA,
ANSIOSOS PARA CONTAR COM A SUA !
Telefone/Whatsapp para contato: (19) 99259-0392;
www.casaraoimperial.com.br; @casaraoimperial_

    Após ampla reestruturação e modernização da estrutura, o
Casarão Imperial hoje está preparado para receber diversos
eventos como: Casamentos, Festas de debutantes, Eventos
corporativos, culturais, acadêmicos, entre outros. 
     Venha conhecer nosso espaço, você vai se encantar✨�
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De Pedreira

A Prefeitura Munici-
pal e o Núcleo de Aten-
ção Especial à Criança e 
Adolescente de Pedreira 
(NAECAP) estarão pro-
movendo no período de 
03 a 06 de abril, a 3ª 

Semana de Conscienti-
zação sobre o Autismo 
de Pedreira, com as ati-
vidades acontecendo no 
Salão Paroquial da Igreja 
Matriz de Sant’Ana, na 
sede da entidade que fica 
na Rua Antônio Serra, na 
Estância Santa Rita (Bar-

bim) e no Auditório da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Pedreira, 
Rua Mário Zarpelon, nº 
279, Jardim Triunfo.

A programação terá 
início na segunda-feira, 
03 de abril, a partir das 
18 horas, no Salão Paro-
quial da Igreja Matriz de 
Sant’Ana, com a pales-
tra da Psicóloga Camila 
Paes Leme Canguçu, que 
abordará o tema: Trans-
tornos do Neurodesen-
volvimento: Conceitos 
Básicos de ABA para pais 
e profissionais; Na terça-
-feira, dia 04, também na 
Salão Paroquial da Igreja 

Matriz de Sant’Ana, às 18 
horas, a Psicopedagoga 
Fabiana Burgos fará pa-
lestra com o tema: Adap-
tação Curricular – Desa-
fios e Anseios.

Nos dias 03, 04 e 05 
de abril, será realizada 
a Capacitação aos tuto-
res, cuidadores e coor-
denadores da rede com 
o tema: Intervenções 
Psicoeducacionais e Ma-
nejo do Comportamento, 
na sede da entidade, no 
bairro do Barbim, com 
os profissionais do Nú-
cleo de Atenção Especial 
à Criança e Adolescente; 
Capacitação aos enfer-

meiros e agentes comu-
nitários de saúde, 04 de 
abril, com o Dr. Diovan 
Cruz, tendo como tema: 
Autismo – A necessidade 
de um olhar humaniza-
do, nas dependências do 
Auditório da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Pedreira.

Ainda no dia 04, na 
sede do NAECAP, a nu-
tricionista Bibiana Chia-
rotto Villalva, estará 
abordando em palestra o 
tema: Nutrição no Trans-
torno do Espectro Autis-
ta. Na quinta-feira, 06 
de abril, será realizado 
o “Dia Azul”, das 9h às 

12h e das 13h às 16h, na 
sede do NAECAP, com 
atividades lúdicas para 
os usuários, familiares 
e público em geral, en-
tre as atrações destaque 
para brinquedos, pintu-
ra facial, pipoca, algodão 
doce e suco, plantão de 
dúvidas com Assistente 
Social sobre benefícios 
LOAS e BPC, participa-
ção de Nayara Daniele e 
Michelle Franco, funda-
doras do Grupo GAMA 
(Grupo de Apoio a Mães 
Atípicas), acolhendo as 
mães e esclarecendo so-
bre a maternidade atípi-
ca.

De Itapira

Na manhã da última 
quinta-feira, 16, o pre-
feito Toninho Bellini 
foi oficialmente em-
possado como presi-
dente da Junta de Ser-
viço Militar de Itapira. 
A cerimônia realizada 
no gabinete do Chefe 
do Executivo foi con-
duzida pelo 1° Tenente 
Paulino Santos e pelo 
1° Tenente Flavio Lis-
boa Afonso, Delegados 

Mobilizadores do PRM 
02/001 Sorocaba. 

A posse do prefei-
to como presidente da 
Junta de Serviço Mili-
tar é definida pelo pa-
rágrafo 3° do artigo 29 
do Decreto n° 57.654, 
de 20 de janeiro de 
1966, que Regulamen-
ta a Lei do Serviço Mi-
litar. Nesse mesmo de-
creto fica definido que 
um servidor público 
municipal será o se-
cretário da Junta e em 

Itapira o cargo é ocu-
pado por Fábio Cris-
tiano Rodrigues, que 
também esteve pre-
sente no ato.

No ato da posse, To-
ninho Bellini fez o ju-
ramento à bandeira e 
assinou o documento 
oficial junto aos milita-
res. Tenente Lisboa fez 
uso da palavra e des-
tacou a importância 
do trabalho das Juntas 
de Serviço Militar, que 
atuam não apenas na 

emissão dos Certifica-
dos Militares e regula-
rização da situação do 
cidadão, mas também 
na propagação de va-
lores e conscientização 
do sentimento de pa-
triotismo. “E todos es-
ses fatores dependem 
exclusivamente do en-
volvimento, dedicação 
e responsabilidade ad-
vindos do compromis-
so ora assumido pelo 
Gestor Municipal”, de-
clarou.

De Itapira

Com o intuito de mo-
dernizar e garantir mais 
segurança no armazena-
mento e conservação de 
imunobiológicos nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
do município, a Secretaria 
Municipal de Saúde in-
vestiu na aquisição novas 
câmaras para os postos de 

saúde.
Utilizando recursos 

provenientes de emen-
da parlamentar da de-
putada Sâmia Bomfim, a 
pasta fez a compra de 11 
Câmaras de Conservação 
de Imunobiológicos que 
são equipadas com um 
dispositivo automatizado 
que comunica o respon-
sável pela unidade caso 

haja qualquer problema 
com a refrigeração, como 
queda de energias duran-
te a noite ou em finais de 
semana. “A maioria das 
nossas Unidades Básicas 
de Saúde ainda estavam 
equipadas com as gela-
deiras domésticas. Essas 
câmaras modernas têm 
funções específicas para 
evitar perdas de vacinas, 

especialmente por esse 
sistema inteligente de 
discador de emergência”, 
destacou a responsável 
pela Vigilância Epidemio-
lógica do município, Jose-
mary Apolinário.

Os equipamentos já fo-
ram instalados em todas 
as unidades do municí-
pio. “Além de ser o que de 
mais moderno existe em 

sistema de conservação, 
as novas câmaras ainda 
oferecem maior espaço de 
armazenamento, melho-
rando o estoque vacinal 
dos postos”, complemen-
tou Josemary.

O processo de compra 
se deu através de licitação 
e a empresa vencedora foi 
a Elber Indústria de Re-
frigeração Ltda com valor 

total de R$ 115.500,00. 
“Nós agradecemos à de-
putada Sâmia pelos re-
cursos. Desde o início do 
nosso mandato temos tra-
balhado muito a questão 
da importância da vacina-
ção e essas câmaras refor-
çam nosso compromisso 
com a imunização da nos-
sa população”, afirmou o 
prefeito Toninho Bellini.

De Artur Nogueira

O prefeito de Ar-
tur Nogueira Lucas Sia 
(PSD) se reuniu, na tar-
de desta terça-feira (21), 
com o ministro das Cida-
des Jader Filho (MDB-
-PA), em Brasília. Dentre 
as pautas, os líderes polí-
ticos discutiram a imple-
mentação de melhorias 
cruciais em áreas como 
habitação, infraestrutura 
e saneamento básico. 

A reunião foi conduzi-
da pelo Deputado Fede-
ral Baleia Rossi (MDB). 
Um dos principais plei-
tos de Sia (PSD) foi o 

programa Minha Casa, 
Minha Vida - Faixa 1. 
“Foi uma reunião muito 
importante para Artur 
Nogueira. Agradeço a 
articulação do deputa-
do Rossi, que comparti-
lha dessa visão de que é 
preciso investir incansa-
velmente no desenvolvi-
mento de nossa cidade”, 
disse.

O chefe do Executivo 
ressalta que, com a libe-
ração do projeto para o 
município, diversas fa-
mílias que hoje vivem 
em condições precárias 
terão acesso à moradia 
digna. Ele revela que a 

Prefeitura já estuda uma 
área onde o conjunto 
habitacional poderá ser 
alocado.

“A administração mu-
nicipal tem se esforçado 
diariamente para tra-
zer avanços significati-
vos e transformar Artur 
Nogueira em um lugar 
ainda mais próspero e 
acolhedor para todos. Já 
estamos separando uma 
área que será destinada 
para a construção das 
casas”, destacou.

Sia também pleiteou 
investimentos em infra-
estrutura e saneamento 
básico - fundamentais 

para promover a qua-
lidade de vida dos no-
gueirenses e benefícios 
duradouros para toda 
a cidade. “Mantemos o 
compromisso inabalável 
da nossa administração 
em trazer melhorias para 
Artur Nogueira e tornar 
nossa cidade um lugar 
cada vez mais próspero 
e desenvolvido. Juntos, 
vamos combater as desi-
gualdades sociais, trans-
formar nossa cidade em 
um lugar ainda mais 
humanizado, e ampliar 
o acesso da população a 
moradia, saneamento e 
transporte”, finalizou.

3ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira 
terá como tema “Mais informação, menos preconceito”

Prefeito Toninho Bellini toma posse como presidente da 
Junta Militar

Saúde moderniza sistema de conservação de vacinas nas 
UBSs

Lucas Sia se reúne com ministro das Cidades para falar 
de Programa Minha Casa Minha Vida
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De Mogi Mirim

O tema habitação 
popular, voltada para 
famílias de baixa ren-
da, foi a pauta de uma 
importante reunião re-
alizada na manhã desta 
quarta-feira (22), no ga-
binete do prefeito Paulo 
Silva, na Estação Edu-
cação.

Ao lado do secretário 
de Obras e Habitação, 

Paulo Roberto Tristão, e 
do gerente da secretaria 
de Governo, José Edu-
ardo Aranha Minuzzo, 
o prefeito recebeu os 
representantes da Caixa 
Econômica Federal, o 
superintendente execu-
tivo do Governo, Fábio 
Estevam Vieira, e a su-
perintendente executiva 
de habitação, Isadora 
Paiva de Moraes.

O objetivo da reunião 

foi o de discutir nova 
parceria com a Caixa 
Econômica Federal para 
ampliação dos lotea-
mentos urbanizados no 
Município e o atendi-
mento a famílias de bai-
xa renda. “Foi uma reu-
nião produtiva, a qual 
nós conseguimos ver até 
onde a caixa pode cola-
borar com a habitação 
popular em nossa cida-
de”, frisou o secretário, 

Paulo Tristão.
O engenheiro, Elizeu 

da Matta Fumes, e as 
assistentes sociais, Pris-
cila Leite Vallim e Môni-
ca Batista da Silva, pro-
fissionais que formam 
uma equipe específica 
que trabalha especifica-
mente com a habitação 
popular em Mogi Mi-
rim, também participa-
ram do encontro.

Habitação popular é tema de reunião entre prefeito e a caixa

IPTU 2023: Prefeitura libera pagamento pela internet 

Prefeitura iniciará melhorias no trânsito da avenida da saudade

Contação de História marca Dia Mundial da Água com 
participação de estudantes da rede municipal 

Saae de Mogi Mirim lança edital para concurso 
público

De Mogi Guaçu 

A Prefeitura de Mogi Gua-
çu disponibilizou nesta 
quarta-feira, 22 de março, 
a consulta dos valores do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) – 2023 
e da Taxa de Coleta de Re-
síduos para pagamento 
via internet. Pelo Portal do 
Município, o contribuin-
te terá acesso aos boletos 
ao entrar no link  https://
www.mogiguacu.sp.gov.
br/home.html, clicar na 
aba Serviços, depois em 
IPTU, para, assim, ter 
acesso a 2ª via das parce-
las e imprimir para o paga-
mento.   
É importante destacar que 
para realizar o pagamento 
de forma online, o cidadão 
deve estar munido com o 
número de cadastro muni-

cipal do imóvel. Este dado 
fica disponível na capa de 
carnê de IPTU, do lado di-
reito do nome e endereço 
do contribuinte. A inscri-
ção imobiliária do imóvel 
deve ser digitada sem tra-
ços, com as duas iniciais 
maiúsculas e mais os 12 dí-
gitos numéricos. Exemplo: 
NE123456789000. 
A Prefeitura de Mogi Gua-
çu também irá realizar a 
distribuição dos carnês do 
IPTU e da Taxa de Coleta 
de Resíduos pelos Cor-
reios, nos endereços de 
correspondência que cons-
tam no cadastro munici-
pal.  
O contribuinte que optar 
pelo pagamento à vista 
terá 8% de desconto. Já o 
pagamento parcelado po-
derá ser realizado em até 
nove 9 etapas, com o pri-

meiro vencimento agenda-
do para os dias 17, 18, 19 e 
20 de abril, de acordo com 
a inscrição imobiliária. Até 
a nona parcela, mês a mês, 
as datas serão as mesmas 
para pagamento, para que 
o contribuinte se organize 
financeiramente.  
Neste ano, a Secretaria 
Municipal da Finanças 
irá emitir cerca de 70 mil 
carnês e espera arrecadar 
aproximadamente R$ 33 
milhões com os tributos. 
“O valor que o contribuinte 
paga do IPTU volta em in-
vestimentos para a cidade, 
nos mais diferentes seto-
res, como saúde, educação, 
segurança e infraestrutu-
ra”, comentou o secretário 
de Finanças, Paulo Rober-
to Campos Valim. 

Pagamento 

Os pagamentos poderão 
ser realizados por meio de 
caixa eletrônico, bancos 24 
horas, internet banking, 
além dos correspondentes 
bancários (Casas Lotéricas 
e Casas Bahia) até a data de 
vencimento. Após o venci-
mento, recomenda-se a 
atualização do boleto por 
meio do Portal da Prefei-
tura, em www.mogiguacu.
sp.gov.br, ou presencial-
mente, no Departamento 
de Arrecadação, instalado 
no Paço Municipal.  
Para efeitos de cálculo e 
lançamento do IPTU para 
o exercício de 2023 foram 
aplicados os índices da va-
riação do IPCA, o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo, apurado de 1º de 
novembro de 2021 a 31 
de outubro de 2022, cor-
respondente a 6,4700%, 

segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).  

 Emissão online do IPTU 
2023 passo a passo 
1) Entrar no link  https://
www.mogiguacu.sp.gov.
br/home.html, clicar na 

aba Serviços, depois em 
IPTU, para assim, ter aces-
so a 2ª via das parcelas.   
2) Digitar a inscrição imo-
biliária do imóvel, sem tra-
ços, com as duas iniciais 
maiúsculas e mais os 12 dí-
gitos numéricos. Exemplo: 
NE123456789000. 

De Mogi Mirim

Na madrugada des-
ta quinta-feira (23), a 
Prefeitura iniciará uma 
série de melhorias na 
Avenida da Saudade, 
visando uma maior 
segurança no trânsito 
da via que é uma das 
principais artérias da 
região do Tucura.

A sinalização do local, 
tanto a de solo quanto 
a vertical, será reor-
ganizada e reforçada 
pela Secretaria de Mo-
bilidade que, em uma 
segunda etapa das me-
lhorias, também es-
tudará uma forma de 
controlar a velocidade 
dos veículos na aveni-
da.

A importante ação 
atende a um pedido do 
vereador Marcos Antô-
nio Franco, o Marcos 
Gaúcho, feita no início 
da atual administra-
ção.
A confirmação da exe-
cução dos serviços 
aconteceu na manhã 
desta quarta-feira (22) 
em uma reunião entre 

o assessor do verea-
dor solicitante, Nelson 
Vital, e o assessor e 
o coordenador da se-
cretaria competente, 
João Matta e Rogério 
Cunha.
Vale ressaltar que a 
programação do início 
da execução das me-
lhorias pode ser altera-
da em caso de chuva.

De Mogi Guaçu 

Neste dia 22 de março co-
memora-se o Dia Mundial 
da Água, sendo a data ins-
tituída pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
e visa à conscientização da 
população a respeito des-
sa substância, que é essen-
cial para a vida no planeta. 
Cerca de 200 alunos da 
rede municipal de ensi-
no participaram hoje da 
Contação de História no 

Shopping Boulevard, na 
região Central da cidade. 
Além da Contação de His-
tória sobre o tema, os es-
tudantes receberam livros 
numa ação promovida por 
meio do projeto Lendo 
o Mundo numa parceria 
entre a Prefeitura e a Syl-
vamo do Brasil. Cerca de 
1.300 exemplares serão 
distribuídos aos estudan-
tes da rede municipal. A 
programação é de respon-
sabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação 
com apoio do Shopping 
Boulevard.   
A ação desta quarta-feira 
contou com a participação 
dos estudantes das Esco-
las Municipais de Ensino 
Fundamental (Emefs): 
Antônio Giovani Lanzi, 
Antônio Carnevalle Filho 
e Guilhermina Lopes Ro-
drigues. Os títulos “Uma 
menina, um rio” e “Cadu e 
o mundo que não era”, dos 
autores Lúcio Goldfarb 

e Pedro Menezes, foram 
distribuídos. As sessões 
de contação de história 
contaram com a presença 
do autor e do ilustrador 
das obras. 
Ainda dentro da progra-
mação do Dia Mundial da 
Água, os alunos estão vi-
sitando à Estação de Tra-
tamento de Água (ETA), 
localizada no Jardim Bela 
Vista. A visita é promovida 
em parceria com o Serviço 
Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto (SAMAE) 
e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial 
(SENAC).

De Mogi Mirim

O Saae (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgo-
tos) de Mogi Mirim está 
com edital aberto para 
o concurso público. O 
documento foi publica-
do no Jornal Oficial do 
Município, na edição de 
quarta-feira (22), e está 
disponível na íntegra no 
site da autarquia - www.
saaemogimirim.sp.gov.

br, no menu “Transpa-
rência”. São oferecidas 
10 vagas, sendo cinco 
para chamamento futu-
ro e cinco para cadastros 
reserva, em cargos de 
níveis fundamental, mé-
dio e superior, com sa-
lários que variam de R$ 
1.443,70 até R$5.167,74.
O certame é organizado 
pelo Instituto Consul-
pam e as oportunidades 
serão distribuídas para 

os cargos de oficial de en-
canador de redes, oficial 
de pedreiro de manuten-
ção de redes, oficial de 
manutenção, oficial de 
mecânico de manuten-
ção, operador de máqui-
na pesada, assistente de 
gestão administrativa, 
auxiliar de laboratório de 
análises físico-química, 
auditor de controle in-
terno, engenheiro civil e 
advogado. 

As inscrições poderão ser 
feitas a partir de segun-
da-feira, 27 de março, 
até às 23h59 do dia 20 de 
abril pelo site www.con-
sulpam.com.br. A taxa 
de inscrição varia confor-
me o nível do cargo esco-
lhido, sendo de R$30,00 
para nível fundamental, 
R$50,00 para nível mé-
dio e técnico e R$70,00 
para cargos de nível su-
perior.
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De Mogi Mirim

A vida, como a arte, é 
cheia de definir papéis 
e, sem que percebamos, 
causar uma virada. É 
assim na relação profes-
sor-aluno em que, mui-
tas vezes o docente, ao 
aplicar o dom de lecio-
nar, acaba por aprender 
com o aprendiz. No caso 
daqueles que ensinam 
pessoas com síndrome 
de down esta troca é 
mais do que constante.
No domingo (19), a Se-
jel (Secretaria de Espor-
te Juventude e Lazer) 
da Prefeitura Municipal 
de Mogi Mirim iniciou 
as aulas de futsal down 
na cidade. As atividades 
ocorrem todo domingo, 
das 9h00 às 11h00, no 
Ginásio do Tucurão. Na 
estreia do projeto, um 
número considerável de 
alunos. Aprendiz pron-
tos não só para serem 
atletas, mas para ofertar 
lições de vida.
A empolgação com o 
primeiro dia de aula 
estava estampa no ros-
to de cada um deles. 
Acompanhados por 

pais, avós ou outros fa-
miliares, se aplicaram 
nas atividades propos-
tas pelo secretário de 
Esporte, Wilians Men-
des, responsável pelo 
treinamento junto com 
seus “auxiliares” André 
Oliveira e Alex Lucon, 
ambos da Sejel.
“Não tem satisfação 
maior no mundo para 
um treinador do que 
dar aula, ensinar. Mas 
com o pessoal do futsal 
down é diferente, é me-
lhor. A alegria que eles 
transmitem é absurda e 
só nos motiva a seguir 
as diretrizes do nos-
so prefeito Paulo Silva 
para, cada vez, fazer do 
esporte em Mogi Mirim 
uma ferramenta de in-
clusão”, frisou o secre-
tário.
O chefe de Gabinete, 
Mauro Nunes Junior, 
também acompanhou o 
primeiro dia de aula do 
futsal down em Mogi 
Mirim. “A emoção dos 
pais é algo que não tem 
preço. E a gente se emo-
ciona junto, se envol-
ve. Eles nos ensinaram 
muito e tenho certeza 

de que o projeto vai ser 
um sucesso”, destacou.
A atividade começou 
dois dias antes de uma 
data especial. Nesta ter-
ça-feira, 21 de março, se 
celebra o Dia Mundial 
da Síndrome de Down. 
O objetivo é gerar uma 
conscientização global 
para celebrar a vida das 
pessoas com a síndrome 
e garantir que elas te-
nham as mesmas liber-
dades e oportunidades 
que todas as pessoas. E 
nada melhor do que um 
projeto que integra o 
esporte à rotina destes 
mogimirianos mais do 
que especiais para cele-
brar a data oficialmente 
reconhecida pelas Na-
ções Unidas desde 2012.
As aulas são gratuitas 
e destinadas a pessoas 
com Síndrome de Down 
a partir de 5 anos. Não 
há limite de idade. Para 
participar, os responsá-
veis devem se dirigir até 
o local do treinamento 
na data e horário da ati-
vidade e preencher um 
documento disponibili-
zado pela Secretaria de 
Esporte.

Inclusão: 1º dia de aula do 
futsal down no Tucurão é um 

sucesso
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Da Redação

Três grandes nomes da 
música sertaneja se uni-
ram para mais uma grande 
festa. A turnê é recorde de 
bilheteria por onde pas-
sam! Os queridinhos do 
público, os cantores Leo-
nardo, Bruno & Marrone, 
já tem longa agenda con-
firmada para levar o con-
sagrado projeto “Cabaré” 
às principais cidades do 
Brasil durante esse ano.

Devido a este sucesso, 
o megashow chega à Red 
Eventos, em Jaguariúna, 
no próximo dia 31 de mar-
ço, registrando o grande 
encontro “Cabaré?” como 

um dos projetos mais 
bem-sucedidos da música 
brasileira.

A turnê segue pelo Bra-
sil e já rompeu fronteiras 
com apresentações inter-
nacionais. Foram mais de 
300 shows, que atraíram 
mais de 4 milhões de pú-
blico. No YouTube, os ví-
deos ultrapassam a marca 
de 410 milhões de views. 
Nas plataformas de strea-
ming, são mais de 20 mi-
lhões de plays e o 1º lugar 
nas rádios e no IBOPE nas 
TVs. Nas redes sociais, são 
mais de 45 milhões de pes-
soas impactadas.

Agora, com um cenário 
grandioso, painéis de LED 

e muito alto astral, os ser-
tanejos apresentarão um 
show em ritmo de alegria, 
emoção e muito romantis-
mo. O repertório será com-
posto por um verdadeiro 
best of da carreira deles, 
além de diversas músicas 
escolhidas exclusivamente 
para essa parceria. 

Leonardo e Bruno & 
Marrone trazem uma nova 
bagagem com hits que fa-
zem parte da memória dos 
amantes da música serta-
neja, com sucessos das úl-
timas quatro décadas.

A ideia desse encontro 
nasceu para frisar a amiza-
de bem-humorada e ama-
durecer ainda mais a união 
entre eles. “Viva a vida”, 
“Telefone mudo”, “Boate 
azul”, “Garçom”, “Dama 
de vermelho”, “Amor de 
primavera”, “Amargura-
do”, “Andorinhas”, “Eu 
não sou cachorro não”, en-
tre outras, são algumas das 
músicas que prometem 
animar a noite.

Sucesso garantido!
Não perca mais esse 

evento da GP Produções e 

Red Eventos! 
Garanta já o seu ingres-

so!
A Red Eventos, que fica 

localizada na Avenida An-
tártica, 1530, Santa Úrsula 
– Jaguariúna, terá aber-
tura às 21h00 e ingressos 
a partir de R$ 80,00, que 
podem ser adquiridos nos 
pontos de venda ou através 
do site www.agoraingres-
sos.com.br.

Confira maiores deta-
lhes e a programação com-
pleta de eventos (12/05 
– “Boate Azul” Edson e 
Hudson & Gian e Giova-
ni; 16/06 – Lulu Santos 
“Barítono”; 19/08 – Rou-
pa Nova; 21/10 – Fábio 
Jr.) através do site www.
GPPRODUCOES.com.br

Sobre a RED:
Há mais de 20 anos re-

alizando shows e eventos, 
a Red se tornou o maior 
complexo de entreteni-
mento e negócios do inte-
rior do Estado de São Pau-
lo, com mais de 450 mil 
m2, além de mais de 4700 
shows e eventos realizados, 

com a presença de mais de 
12 milhões de pessoas.

Sinônimo de organi-
zação, qualidade e suces-
so em tudo o que faz, tem 
localização privilegiada 
na região metropolitana 
de Campinas e é cercada 
de todas as comodidades 
como hotéis, aeroporto in-
ternacional, heliponto e a 
maior malha viária do país 
em rodovias duplas.

Logística perfeita, exce-
lente localização, conforto 
e segurança, além de equi-
pe altamente especializada 
e estacionamento com se-
guro para 10 mil veículos. 
A solução completa para 
você e sua empresa!

     
Sobre a GP PRODU-

ÇÕES:
A GP Produções, com 

mais de 22 anos de histó-
ria, é considerada uma das 
maiores empresas especia-
lizadas em planejamento, 
assessoria, criação, divul-
gação e organização de 
eventos, sejam eles shows, 
congressos, seminários, 
encontros, reuniões, con-

venções e feiras.
É a responsável pelos 

maiores eventos do inte-
rior Paulista, realizando 
shows com os mais impor-
tantes artistas do mercado 
fonográfico brasileiro.

Hoje, a GP Produções 
realiza grandes shows na 
Red Eventos, Royal Palm 
Hall e diversas casas de 
shows na região, onde 
sempre o resultado é casa 
cheia e espetáculos com re-
cordes de bilheteria.

Os eventos que levam 
a assinatura da GP Produ-
ções têm garantia de quali-
dade, inovação, tecnologia 
e sucesso.

Serviço:
- “Cabaré” Leonardo e 

Bruno & Marrone 
Dia 31 de março, a par-

tir das 21h00 (abertura)
Local: Red Eventos - Ja-

guariúna
Ingressos a partir de R$ 

80,00
www.redeventos.com.

br
www.gpproducoes.

com.br 

“Cabaré”, com Leonardo e Bruno & Marrone, é 
destaque na Red Eventos, dia 31 de março

De Pedreira

Os membros do Con-
selho Municipal de Tu-
rismo estiveram reu-
nidos no último dia 21 
de março, na sede da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Pedrei-
ra - ACEP, em Reunião 
Ordinária, quando fo-
ram debatidos impor-
tantes temas, contando 
com a participação do 
Secretário de Turismo  
Alessandro Luis de Go-
doy (Mole), Secretário 

de Cultura e Economia 
Criativa João Paulo 
Nascimento, Secretário 
de Assistência e Desen-
volvimento Social Ro-
dolfo Firmino de Souza 
Rossetti, Vereador Clau-
dinho Cassiani, comer-
ciantes, empresários e 
demais componentes.

“O Conselho Muni-
cipal de Turismo é um 
órgão consultivo, nor-
mativo, deliberativo e 
de assessoramento, que 
congrega representan-
tes da esfera pública e 

de instituições repre-
sentativas dos diversos 
setores que compõem o 
segmento de Turismo”, 
destacou na ocasião o 
Secretário Municipal 
Alessandro Luis de Go-
doy. 

Entre os assuntos dis-
cutidos destaque para 
a elaboração do novo 
Plano Municipal de Tu-
rismo, ações que serão 
desenvolvidas durante 
o ano de 2023, além dos 
projetos voltados a área, 
como a construção do 

Mirante e a nova Área 
de Exposições no Morro 
do Cristo.   

Compete ao COM-
TUR propor planos, 
programas, projetos e 
atividades de promoção 
e incentivo ao turismo, 
emitir pareceres e reco-
mendações sobre ques-
tões do turismo muni-
cipal e estudar e propor 
ações visando o desen-
volvimento do turismo. 
As reuniões ordinárias 
do Conselho Municipal 
de Turismo acontecem 

uma vez por mês, na 
sede da Associação Co-

mercial e Empresarial 
de Pedreira.

De Jaguariúna

O espetáculo A Pai-
xão de Cristo terá novi-
dade neste ano em Ja-
guariúna. Pela primeira 
a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Turis-
mo e Cultura, fará duas 
sessões apenas com 
crianças representando 
os papéis da apresenta-
ção em cima do palco do 
teatro municipal Dona 

Zenaide. 
Serão meninos e me-

ninas de 4 a 13 anos de 
idade que já estão en-
saiando bastante para 
contar a tradicional his-
tória de fé, arte e reli-
giosidade de uma forma 
mais lúdica. 

A secretária de Tu-
rismo e Cultura, Graça 
Albaran, explica que a 
ideia da novidade é fazer 
com que o público infan-

til tenha mais facilidade 
para entender a histó-
ria. “As apresentações 
infantis terão uma lin-
guagem mais simples, 
falarão diretamente com 
os pequenos. Vai ser im-
perdível”, destacou a se-
cretária

As apresentações 
da versão infantil da A 
Paixão de Cristo acon-
tecerão nos dias 7 e 8 
de abril, às 16h. Além 

destas sessões, também 
haverá a tradicional 
apresentação para com 
alunos da Escola das Ar-
tes e moradores da cida-
de nos dias 6 de abril, às 
20h30, e 7 e 8 de abril, 
às 20h.

A entrada é gratuita. 
Os ingressos serão dis-
tribuídos uma hora an-
tes do início das sessões. 
Serão entregues dois por 
pessoa.

De Estiva Gerbi

A prefeita de Estiva 
Gerbi, Cláudia Botelho 
(MDB), vem cumprindo 
extensa agenda de com-
promissos em São Paulo 
e Brasília em busca de re-
cursos para o município e 
também para o desenvol-
vimento do turismo.

Nesta segunda-feira, 
20, em viagem à capital, 
a prefeita esteve em reu-
nião com o secretário de 
Turismo e Viagens, Ro-
berto de Lucena, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, 

sede do governo paulista, 
acompanhada do deputa-
do estadual, Jorge Caruso 
(MDB).

Na reunião, foram dis-
cutidas ações para for-
talecimento do turismo 
em Estiva Gerbi além de 
estruturar um planeja-
mento de liberações de 
recursos para a cidade e 
também a visita presen-
cial do secretário para co-
nhecer os atrativos turís-
ticos do município.

De acordo com a pre-
feita, o encontro também 
proporcionou uma troca 

muito interessante de ex-
periências sobre turismo 
agregando conhecimen-
tos para possivelmente 
transformar a cidade que 
atualmente é município 
de interesse turístico em 
estância turística com o 
apoio dos deputados Jor-
ge Caruso e Baleia Rossi. 
“Essa mudança na titu-
lação de MIT para estân-
cia deve aumentar em 10 
vezes o valor disponibili-
zado pelo estado para in-
vestimento em obras de 
infraestrutura”, enfatizou 
Cláudia Botelho.

Conselho Municipal de Turismo de Pedreira avalia projetos 
para 2023

Jaguariúna terá a paixão de cristo especial para a criançada

Prefeita Cláudia tem agenda em SP com secretário de 
Turismo e Viagens
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De Amparo

O futsal feminino da 
Estância de Amparo 
entra em quadra pela 
primeira vez na história 
por uma liga estadual, 
neste fim de semana. 
No sábado, 25, o time 
da Secretaria de Espor-
te e Juventude estreia 
pela Liga Paulista da 
modalidade, em Botu-
catu, contra o time da 
casa, no Ginásio Para-
límpico, às 20 horas.

Amparo está na cha-
ve B, e tem como ad-

versários o Casi, de Ita-
petininga, o Unifafibe, 
de Bebedouro, além do 
adversário do fim de se-
mana.

A competição con-
ta com 12 times que 
jogam dentro de seus 
grupos, em partidas 
de ida e volta. Os dois 
primeiros colocados de 
cada grupo e mais os 
dois melhores terceiros 
gerais garantem vaga 
nas quartas de final. A 
partir daí, as disputas 
serão em mata-mata, 
até a definição do cam-

peão.
“É uma experiência 

única para nossas mu-
lheres. Pela primeira 
vez na história de Am-
paro disputaremos uma 
liga estadual e jogare-
mos algumas partidas 
em casa para que a po-
pulação possa presti-
giar e torcer. O futsal 
feminino tem crescido a 
cada dia na cidade e es-
tamos dando todo o su-
porte necessário”, disse 
o secretário de Esporte 
e Lazer, Luciano Anto-
nacci – Tucão.

Futsal Feminino começa a disputa na Liga Paulista

Editais
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Avenida 
das Tulipas 638 – Jardim Holanda - SP – CEP - 13.825-000 e  foro na Cidade de 
Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de caráter 
assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 
0001/2021, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede 
do CISMETRO, no endereço sobredito, no período de 24 de março de 2023 à 30 
de março de 2023, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 
16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 
fotos 3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato 
deverá no mesmo período acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado 
em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de Segurança, 
localizado na Avenida das Tulipas 638 – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local 
informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação 
do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do 
CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. 
Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o 
cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo 
Seletivo nº 001/2021. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido 
será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Auxiliar de Farmácia 40h – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
04º Joyce Roberta dos Santos 

 
FUNÇÃO: Cirurgião Dentista 20h – Cosmópolis 

Classificação Candidato 
03º Gustavo Machado Villar 

 
 

Holambra, 24 de março de 2023 
 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 
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FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Paulínia 
Classificação Candidato 
51º Celia Regina dos Santos Ribeiro 
52º Elisangela Dias da Cruz 
53º Rosana Souza de Moura 

 
FUNÇÃO: Assistente Social 20h – Paulínia  

Classificação Candidato 
03º Gabriela Perrotta  
04º Ademara Mulato Gomes 

 
Holambra, 24 de março de 2023 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003335-
88.2019.8.26.0666 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Judicial da 
Comarca de Artur Nogueira, do Foro de Artur Nogueira, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Letícia Lemos Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
TORETTO TEAM MOTORSPORT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
EIRELLI-ME,a CNPJ 23.302.701/0001-80, com endereço à Rua Ney 
Renato Alves Galante, 93, Parque das Arvores, CEP 13604-171, Araras – 
SP e Ubiratan Airton Marrafon Taborda, CPF - 367.542.028-07, Rua Ney 
Renato Alves Galante, 93 Parque das Arvores 13604-171 - Araras – SP 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Sicoob Credinter, alegando em síntese: decorrido o prazo de 3 
dias para pagamento voluntário e 15 dias para apresentação de 
embargos à execução, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, será requisitado à OAB a nomeação de curador especial, no prazo 
de 05 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Artur Nogueira, aos 16 de março de 2023. K -24/03

Extrato de Contrato 

CONTRATO n°: 020/2023
PROCESSO n°: 395/2023
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA  -  SAEAN.
CONTRATADO: MARLI GUILHERMINA HERGERT NATAL
OBJETO: A contratada obriga-se a fornecer mão de obra e peças para manutenção do Trator Ford 
4610, motor n° DCA60B148H08B.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
VALOR CONTRATAÇÃO: O valor global do contrato, corresponde ao montante de R$ 9.721,00 
(Nove mil e setecentos e vinte e um reais).
Data Assinatura: 14 de março de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCoossmmóóppoolliiss  
                  ““PPaalláácciioo  3300  ddee  NNoovveemmbbrroo”” 

 
 

 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2021 

 
Contratante: Câmara Municipal de Cosmópolis 
 
Contratada: Ruby Services Terceirização de Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
54.605.373/0001-15. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de copeiragem na 
Câmara Municipal de Cosmópolis, conforme as condições e especificações constantes no Anexo 
I – Termo de Referência do Pregão Presencial nº 02/2021, decorrente do Processo nº 
24.968/2021. 
 
Valor: R$ 4.567,27 (quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), 
totalizando R$ 54.807,24 (cinquenta e quatro mil oitocentos e sete reais e vinte e quatro 
centavos) anual. 
 

 Dotação Orçamentária: 
 

  Órgão: 02 
Unidade Orçament.: 02.01 
Unidade Executora: 02.01.01 
Funcional: 010310001 
Proj./Ativ.: 2031000 
Cat. Econ.: 33.90.39.00.0000 
Desdobramento: 33.90.39.46.00.00 
Fonte de Recursos: 01 

Câmara Municipal de Cosmópolis 
Poder Legislativo 
Câmara de Vereadores 
Gestão da Câmara Municipal 
Manutenção das atividades da Câmara Municipal 
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Serviços Domésticos 
Tesouro 

 
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar de 05 de abril de 2023. 
 
Data do Termo Aditivo: 14 de março de 2023. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 14 DE MARÇO DE 2023. 

 
 
  
 
 

 

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 120,54”

H O M O L O G A Ç Ã O
“CONVITE n° 004/2022”
O B J E T O: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para exe-
cução de obras de saneamento básico, para execução de emissário de esgoto sanitário, para recu-
perar um trecho do Emissário de Esgoto Três Barras, nos termos constantes do Anexo I – Termo de 
Referência. Tendo em vista que todas as empresas licitantes apresentaram termo de renúncia de re-
curso, homologo o presente certame, adjudicando, o seu objeto por via de consequência a empresa: 
TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA., com o  valor unitário (mensal) de 
acordo com o descrito na proposta, obtendo o valor global de contratação correspondente a quantia 
de R$ 81.971,56 (oitenta e um mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), 
sendo as demais condições conforme proposta apresentada. Assim autorizo, desde já a contratação 
do serviço. A Contadoria para os devidos fins. Dê-se ciência, na forma de praxe. Artur Nogueira/SP, 13 
de março de 2023. Gabriela Montoya Fernandes Presidente Superintendente do SAEAN.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PROFESSORES E AUXILIARES DA UNASP ASSEMBLEIA ACOR-
DO COLETIVO 2023 a 2025 O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO E EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA – SINPRO INTERIOR, com sede na Rua Gabriela 
Oliveira Germano, nº 47 – Jardim Mauá – Jaguariúna (SP), CONVOCA todos os membros da catego-
ria profissional dos PROFESSORES e AUXILIARES de todos os níveis, cursos, séries e graus, que 
sejam funcionários do INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO / UNASP com CNPJ 43.586.056/0014-
05,43.586.056/0006-97;43.586.056/0023-98;43.586.056/0021-26;43.586.056/0016-69; 
43.586.056/0027-11; 43.586.056/0025-50;43.586.056/0022-07; todos localizados à Rod. SP 332, km 
160 no Município de Engenheiro Coelho - SP, associados ou não ao Sinpro Interior, para compa-
recerem ao Auditório do prédio Residencial Feminino, localizado na Vicinal Walter Boger, km 3,4 
– UNASP, Unidade de Engenheiro Coelho para participarem da  Assembleia onde os Professores e 
Auxiliares poderão se  manifestar quanto a aprovação ou rejeição ao Acordo Coletivo entre o Sinpro 
Interior, Sindicato representante dos Professores e Auxiliares da UNASP e a Mantenedora do Instituto 
Adventista de Ensino/UNASP. A Assembleia será feita de forma presencial no dia 30 (trinta) de Março 
de 2023 às 14:30 horas em primeira convocação e às 15:00 horas em segunda e ultima convocação 
com qualquer número de presentes. A pauta abrangerá os seguintes itens: a) Justificativa da Neces-
sidade do Acordo Coletivo; b) Leitura dos Acordos Coletivos propostos; c) Manutenção de todos os 
benefícios sociais obtidos no Acordo Coletivo e que não constam na CLT; d) Votação para aprovação 
ou rejeição dos Acordos por maioria absoluta dos votos entre os presentes na Assembleia. E para que 
haja plena publicidade da Assembleia e dos conteúdos dos Acordos além de ampla democratização 
na apresentação e discussão das propostas, todos os Professores e Auxiliares da UNASP, receberão 
antecipadamente, via e-mails individuais, cópias do Acordo Coletivo proposto e também caixas de 
sugestões serão colocadas por pelo menos 3 (três) dias antes da Assembleia, em diversos pontos do 
Campus da UNASP em Engenheiro Coelho - SP, para que todos os Professores e Auxiliares possam 
colaborar enviando suas sugestões ao Acordo. Jaguariúna, 24 de Março de 2023, Paulo Sérgio Silva 
Franco, Presidente do Sinpro Interior.
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