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Após retorno das aulas presenciais, 
escola em Campinas tem 42 casos 
confirmados de Covid-19

Polícia Municipal 
define quatro setores 
estratégicos para 
combater criminalidade 
em Artur Nogueira

Franquia Albert’s 
Famous é inaugurada 
em Franco da Rocha

Jaguariúna vai receber mais 
sete novos leitos de UTI e, com 
isso, deve quase dobrar a capa-

cidade de atendimento em Uni-
dade de Terapia Intensiva no 
Hospital Municipal Walter Fer-

rari, que passa de oito para 15 
leitos. Os novos leitos de UTI 
foram obtidos com recursos do 

Governo do Estado de São Pau-
lo, que repassou R$1 milhão à 
cidade com essa finalidade e de-

vem estar disponíveis dentro de 
10 dias.    
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Os novos leitos foram obtidos com recursos do Governo do Estado 

O prefeito de Artur Noguei-
ra, Lucas Sia (PSD), revogou 
quatro decretos assinados pelo 
ex-prefeito Ivan Vicensotti 
(PSB). A anulação dos docu-

mentos segue a prerrogativa do 
Executivo de zelar pelo cum-
primento das Leis e, garantir a 
ocupação ordenada e planejada 
do município.               Página 12

Com mais sete novos leitos, Jaguariúna 
quase dobra atendimento em UTI

A UTI é uma unidade hospitalar para pacientes que necessitam de cuidados intensivos por equipe especializada

A franquia de hambúrgueres artesanais e hot dogs é uma rede catarinense de lancherias
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Após a retomada das aulas 
presenciais, ao menos três 
escolas privadas de Campi-
nas registraram casos de Co-

vid-19. A situação mais gra-
ve foi registrada no colégio 
Jaime Kratz, com 37 funcio-
nários e cinco alunos infec-

tados pelo novo coronavírus 
– outros cinco apresentaram 
sintomas.   
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Bom, é evidente que todos almejam o funcio-
namento normal das atividades. No entanto, é fato 
que o Brasil e o mundo continuam em uma pan-
demia. 

A vacina chegou, mas outro fato é que a quanti-
dade de doses ainda são poucas. Mas, paremos por 
um momento e vejamos: ela chegou. A solução 
para o combate do Covid-19 está aí, mas é preciso 
cautela.

Os primeiros grupos estão sendo imunizados 
e em um futuro próximo todos os outros devem 
ser vacinados. Mas enquanto isso, sigamos com as 
medidas de distanciamento social, uso de máscara 
e álcool em gel. 

A vontade pela normalidade está boicotando a 
normalidade que todos desejamos. Todos pedem 
pelo retorno das aulas presenciais, pelo retorno 
de todas as atividades, mas são poucos que estão 
dispostos a se cuidar, zelar pela sua saúde com as 
medidas de enfrentamento.

Olha os casos nas escolas em Campinas. Olha o 
que o retorno às aulas causou. E não, o problema 
não são as aulas, são as pessoas que frequentam as 
aulas que não praticam o distanciamento e outros 
cuidados fora deste espaço.

É preciso ter calma, ter responsabilidade e pru-
dência. É preciso ser coerente e enfrentar o mo-
mento com sabedoria. 
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Retorno das atividades
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Tomaz de Aquino Pires*

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
expôs interessante trabalho realizado pela 
Cooperativa dos Recicladores com o lixo 
seco da cidade através de memória fotográ-
fica na Casa da Memória Padre Gomes em 
maio/2019. Naquele mês do Meio Ambien-
te, a exposição se fez itinerante e pôde ser 
apreciada no Museu Ferroviário no Centro 
Cultural. Para entender estes louros da vi-
tória do Presente e planejar o Futuro, bus-
quemos a Memória, o Passado, a História.  
Hoje a Fada Madrinha do Rio Jaguary, Pro-
f.ª Isabel Bande Spinosa,ex-titular de Por-
tuguês da Escola Júlia Calhau Rodrigues do 
Dom Bosco  sorri contemplando os frutos 
de sua semente plantada na rede escolar nos 
anos 90, quando os educadores e a popula-
ção estudantil deram vida ao Programa “Ja-
guari, Epopeia de um Rio!”. Na década de 
1970, aconteceu o Projeto Cantareira que 
desviou água da nossa bacia hidrográfica 
para alimentar a grande São Paulo. As Es-
colas elaboraram um programa por volta de 
1992, quando nasceu também o Consórcio 
das Bacias do Piracicaba, Capivari, Jundiaí.  

Todo aquele programa educacional ambien-
tal dividiu-se em muitos projetos escolares: 
limpeza simbólica dos rios, 06 procissões 
de barcos, 16 missas ecológicas no 12 de 
setembro, oferenda de alevinos ao Jaguari, 
doação de mudas e plantio de árvores nas 
escolas, na cidade e na margem do rio. Flo-
res foram lançadas do alto da ponte sobre 
o Jaguari. Nas escolas ensinava-se a reci-
clagem do papel e do plástico, bem como 
realizava-se a coleta seletiva do lixo seco.  
A escritora e poetisa Isabel compunha com 
as crianças canções com o tema do lixo e 
da reciclagem. Ela escreveu oração para o 
“Rio’. Publicou obra que permanece em 
nossas bibliotecas. Escreveu prosa e verso 
com sua alma protetora da natureza. Escre-
veu muito em sua coluna semanal “Oikos” 
incentivando os educandos e leitores a sal-
var o planeta. As escolas ensinavam os alu-
nos e pais a reaproveitarem o lixo úmido, 
montando composteiras em seu quintal, or-
ganizaram em tambores, coleta seletiva do 
lixo seco e reivindicaram aos poderes públi-
cos a oficialização da coleta seletiva do lixo 

na cidade. Consequentemente aconteceu a 
Recuperação do Parque do Jatobazeiro em 
1999. Replantou-se sua Mata Ciliar. Como 
eco das reivindicações das comunidades es-
colares foi criado o CEMA: Centro Muni-
cipal de Educação Ambiental. Em parceria 
com EMBRAPA surgiu a Biblioteca Verde. 
Mais tarde foi criado o  CEMAR – Centro 
de Materiais Recicláveis a pedido das Esco-
las.  Este Centro deu origem à COOPERJ: 
Cooperativa de Trabalho dos Catadores e 
Recicladores de Materiais Recicláveis de 
Jaguariúna. Todas estas realizações da Se-
cretaria de Educação e do  Meio Ambiente 
representaram a concretização dos objeti-
vos daqueles  programas ambientais  revi-
gorados desde as consequências do Projeto 
Cantareira.  Estes trabalhadores merecem 
todo o incentivo de cada cidadão, o reconhe-
cimento da sociedade, a cooperação de cada 
família, de cada cozinha com o reciclado. 
Compete a cada munícipe reciclar cada item 
de seu lixo seco diário: PAPEL, PLÁSTICO, 
VIDRO E METAL, colocando a embalagem 
devidamente limpa e fechada à frente de sua 

casa, a fim de que não seja violada. Este tra-
balho sustenta famílias que contribuem com 
a limpeza urbana, ajudam a preservar a saú-
de pública, melhoram a qualidade de vida, 
além de ter um importante papel social. Há 
nessas famílias pessoas em situação de risco 
que são recolocadas no mercado de trabalho. 
Muitos eram antigos catadores de materiais 
recicláveis que se transformaram em profis-
sionais, aumentando a geração de empregos 
e gerando aquecimento da economia local. 
Esta importante reciclagem fez diminuir 
consideravelmente a quantidade de lixo que 
era enviada diariamente ao aterro sanitário. 
Hoje há um grande reaproveitamento de um 
material que era anteriormente descartado. 
Reciclemos, devidamente, o lixo seco. Re-
aproveitemos o lixo úmido em composteiras 
para a nossa horta. Não produzamos lixo! 
Salvemos o Planeta. A Escola com seus edu-
cadores são o fermento na massa!

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Memórias de um programa ambiental das escolas

Sandra R. Ribeiro*

A terapia psicanalítica estimula o sujei-
to a se conhecer melhor num processo de 
autoencontro, ao aceitar suas limitações e 
elaborar suas questões mal resolvidas. A 
terapia também é uma oportunidade para o 
aprimoramento de seus pontos fortes, per-
mitindo sua transformação interior. O sujei-
to ao se enfrentar aprende a aceitar seu EU 
verdadeiro, lidando melhor com sua pró-
pria incompletude e imperfeiçoes, contudo 
vislumbra uma plenitude de possibilidades 
para eliminar seus conflitos existenciais e 
sintomas que lhe afligem.
Ao compreender a psicanálise como uma 
ciência à parte da psicologia vê-se que o 
modelo psicanalítico e o emprego desse 
termo podem ter mais de um significado. 
Isto é, pode ser tanto o método terapêutico 
usado para tratar doenças psíquicas, quan-
to o procedimento de investigação em que 
esse método se baseia. Ademais ela pode 
ser entendida como o acúmulo sistemático 
de conhecimento sobre a mente humana.
Sigmund Freud, definiu a psicanálise da 
seguinte forma: “Um procedimento para a 
investigação dos processos mentais que, de 
outra forma, são praticamente inacessíveis; 
um método baseado nesta investigação para 
o tratamento de transtornos psicológicos; 
uma série de concepções psicológicas que se 
somam, umas às outras para formar progres-
sivamente uma nova disciplina científica.

 Através da análise essa investigação bus-
ca pensamentos, sentimentos, emoções, 
fantasias e sonhos. Esse método se baseia 
na investigação da pessoa, buscando enten-
der o que existe em seu inconsciente, as-
sim, identificando seus traumas, emoções, 
recalques, sentimentos, etc. Dessa forma, 
pode-se usar para tratar neuroses, histeria, 
psicoses e outras doenças psíquicas. O mé-
todo de investigação busca evidenciar sig-
nificado inconsciente das palavras, atos e 
produções imaginárias.
No mundo pós-moderno, onde vigora um 
discurso que multiplica as possibilidades, 
verifica-se uma incessante busca do sujei-
to pela felicidade irrestrita. Vemos que o 
discurso cientifico partidário do discurso 
capitalista, surge na modernidade como o 
senhor da verdade, verdade sobre o homem 
e sua felicidade. A ligação entre a felicida-
de e satisfação se faz cada vez mais estrei-
ta atualmente. Feliz é quem se satisfaz, ou 
melhor, quem tem à mão objetos capazes 
de “garantir” a satisfação do cliente. Sem-
pre um pouco mais, e ainda mais. Através 
da tecnologia e da produção em massa, 
os bens de consumo são oferecidos como 
“tampões” para o mal de existir. Trata-se de 
uma nova forma de aparecimento do objeto 
que concretiza o saber articulado cientifi-
camente e que nenhum processo antigo de 
fabricação, orientado simplesmente pelas 

práticas e valores da cultura teria sido capaz 
de construir (Lacan). Atrelados a um ideal 
de felicidade, proliferam-se absurdamente 
na tentativa de preencher a fenda estrutural 
do sujeito. Essa utopia de felicidade objeti-
va sempre ao alcance das pessoas, não tarda 
em revelar seus efeitos esmagadores sobre 
a singularidade do sujeito. Acreditando que 
o acesso à felicidade se encontra nos obje-
tos que o capitalismo oferece “aquele que 
consome é consumido, virando assim, tam-
bém, um objeto de consumo”. O encontro 
com a felicidade passa a vigorar como uma 
obrigação, uma exigência. 
A experiência psicanalítica ensina que o 
sujeito “engendrado em suas estratégias 
mortíferas de recuperação do essencial per-
dido, encontra na ordem do discurso a via 
possível para atravessar a vida”. Assim, é 
esperado que ele se engendre cada vez mais 
nessa certeza de uma satisfação garantida. 
O que vemos porém é, ao contrário, uma 
insatisfação cada vez mais crescente sobre-
tudo naqueles que chegam a análise. 
Em Freud o desejo é caracterizado por um 
impulso na busca de uma satisfação origi-
nal, mas de forma alucinatória; ou seja, faz 
referência a um objeto atrelado original-
mente à satisfação e não mais encontrado, 
um objeto perdido é, então, representado na 
ordem do simbólico. Assim, o desejo pode 
se realizar sem nunca se satisfazer, dife-

rentemente do que acontece com o objeto, 
tomado pelo desejo circunstancialmente, 
também produz remissão ao mítico objeto 
perdido para sempre, reabrindo a satisfação 
e relançando o desejo em sua incansável 
circularidade, então, no cerne do desejo, 
está a falta, pois ela é o que continua pre-
sente em referência ao objeto perdido e, 
decididamente, dá ao desejo o estatuto de 
inconsciente é, portanto, estrangeiro do eu. 
A essa ideia freudiana do desejo incons-
ciente, Lacan articulou a proposição filosó-
fica fenomenológica do desejo baseado no 
reconhecimento, no qual o desejo humano 
é desejo de desejo do outro. Grosso modo, 
para a psicanalise, o que o homem deseja é 
ser reconhecido, ser amado, desejado pelo 
seu objeto, estando a noção de desejo atre-
lado à de um vazio infindável, para qual não 
há objeto que lhe dê cabo.

Sugestões para leitura:
 “O Mal-Estar na Civilização” (volu-
me, XXI Obras Psicológicas de Sigmund 
Freud).
“Além do Princípio de Prazer” (Sigmund 
Freud, 1920/2007).

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão 
Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

A psicanálise e o sujeito
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CONHEÇA NOSSA UNIDADE

EM MOGI-GUAÇU

Locomotiva Duplo

Os novos leitos foram obtidos com recursos do Governo do Estado

Jaguariúna vai rece-
ber mais sete novos leitos 
de UTI e, com isso, deve 
quase dobrar a capaci-
dade de atendimento em 
Unidade de Terapia In-
tensiva no Hospital Mu-
nicipal Walter Ferrari, 
que passa de oito para 15 
leitos. Os novos leitos de 
UTI foram obtidos com 
recursos do Governo do 
Estado de São Paulo, que 
repassou R$1 milhão à ci-
dade com essa finalidade 
e devem estar disponíveis 
dentro de 15 dias.

No ano passado, o 
Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari - fundado em 
1994 e com 100% de 
atendimento SUS - re-
cebeu as seis primeiras 
unidades de terapia in-
tensiva da história do 
Hospital. Recentemente, 
no dia 26 de janeiro, o 
município anunciou ou-
tros dois novos leitos de 

UTI, também com recur-
sos do Estado.

“Desde o início da 
pandemia nós lutamos 
muito para conseguir as 
primeiras UTIs da histó-
ria do Hospital Munici-
pal. Conseguimos seis, 
depois mais dois e agora 
mais sete leitos, ou seja, 
em dez meses, saímos 
de zero para 15 leitos de 
UTI”, comemora o pre-
feito Gustavo Reis. 

A UTI é uma unidade 
hospitalar para pacien-
tes que necessitam de 
cuidados intensivos por 
uma equipe especializada 
composta por profissio-
nais de diferentes áreas, 
como médicos intensi-
vistas, enfermeiros, fi-
sioterapeutas e técnicos 
de enfermagem. Os leitos 
são equipados com respi-
radores, monitores, más-
caras faciais, entre outros 
equipamentos.

Com mais sete novos leitos, 
Jaguariúna quase dobra atendimento em UTI

A UTI é uma unidade hospitalar para pacientes que necessitam de cuidados intensivos por equipe especializada

IVAIR OLIVEIRA

Após retorno das aulas presenciais, escola em 
Campinas tem 42 casos confirmados de Covid-19

Após a retomada das 
aulas presenciais, ao me-
nos três escolas privadas 
de Campinas registra-
ram casos de Covid-19. 
A situação mais grave 
foi registrada no colégio 
Jaime Kratz, com 37 fun-
cionários e cinco alunos 
infectados pelo novo co-
ronavírus – outros cinco 
apresentaram sintomas.

Em nota, o colégio 
Jaime Kratz confirma os 
casos e diz que uma pro-
fessora está internada, em 
quadro estável. As aulas 
presenciais foram suspen-
sas na segunda-feira, 1º, 
até 18 de fevereiro.

Com 1,3 mil alunos na 
educação básica, a escola 
estava com aulas presen-
ciais desde 25 de janeiro, 
com rodízio de 35% dos 
estudantes por dia. “A 
direção da escola reforça 
que adotou todas as me-
didas de segurança como 
distanciamento social, 
uso de máscara e álcool 
em gel, além da desin-
fecção diária da unidade 
escolar”, justificou-se no 
comunicado.

De acordo com a Vigi-
lância Sanitária de Cam-
pinas, o surto entre os 
professores teve origem 
na semana anterior à vol-
ta às aulas, “em reuniões 
de treinamento e planeja-
mento onde ocorreram as 
quebras das medidas de 
barreira”.

Outro colégio de edu-
cação infantil e fundamen-
tal que registrou contami-
nação de uma professora 
e uma aluna, filha da do-
cente, foi o Farroupilha. 
Neste, o retorno ao ensino 
presencial ocorreu em 26 
de janeiro, em formato de 
rodízio. Como prevenção, 
as aulas presenciais foram 
suspensas na terça-feira, 
02, até o dia 14.

“Todos os protocolos 
de segurança e higiene 
foram e continuam sendo 
adotados, rigorosamente”, 
afirmou, em nota. Segun-
do a Vigilância Sanitária 
da cidade, o caso não se 
trata de um surto e a esco-
la está sendo monitorada.

Após o registro dos 
casos, o promotor Rodri-
go Augusto de Oliveira, 

do Ministério Público de 
São Paulo, pediu esclare-
cimentos às duas escolas 
por meio de um procedi-
mento administrativo na 
terça-feira, 02. Dentre as 
informações solicitadas, 
que devem ser respondi-
das em 10 dias, estão os 
protocolos de segurança 
sanitária adotados para 
prevenção à disseminação 
do coronavírus. À Vigi-
lância Sanitária, foi soli-
citada vistoria em ambas, 
com envio do respectivo 
relatório.

Além delas, o Colégio 
Múltiplo, de educação bá-
sica, registrou um caso, 
cuja investigação da vigi-
lância municipal consta-
tou “transmissão domici-
liar”. “Por enquanto, não 
há outras pessoas suspei-
tas na escola”, informa a 
gestão municipal. 

“Todos os casos repor-
tados (nas escolas da cida-
de) são investigados e as 
unidades com casos sus-
peitos ou confirmados são 
monitoradas por 14 dias”, 
acrescentou a Prefeitura 
de Campinas.

Nestes colégios, as aulas presenciais foram suspensas

DIVULGAÇÃO



4 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2021 GAZETA REGIONAL

Vereador Ton Proêncio apresenta projeto que 
busca combater corrupção em obras públicas

Com intenção de oferecer projeto de 
qualificação para os jovens de S. A. de Posse, 
presidente da Câmara, vice-prefeita e 1 dama 
visitam instituição regência em Mogi Mirim

O Seguro AntiCorrupção em obras públicas tem 
como objetivo incluir uma garantia no contrato 
firmado entre prefeitura e empreiteira

Entrando no segundo 
mês de mandato, o verea-
dor Ton Proêncio apresen-
ta projeto na Câmara Mu-
nicipal de Jaguariúna que 
busca combater a corrup-
ção em obras públicas. De 
acordo com ele, a prática 
é exercida há mais de 100 
anos nos Estados Unidos.

“Temos que aprender 
olhar e seguir aquilo que 
deu certo. O seguro anti-
corrupção nas licitações 
se tornou muito defendi-
do por muitos juristas, in-
clusive pelo Professor da 
USP, jurista e advogado 
Dr. Modesto Carvalhosa, 
após diversos escândalos 
de corrupção envolvendo 
empreiteiras e governos 
em meados de 2014”, diz 
Ton. “Quem não se lem-

bra dos Estádios maus 
feitos e superfaturados?”, 
questiona.

O Seguro AntiCorrup-
ção em obras públicas 
tem como objetivo incluir 
uma garantia no contrato 
firmado entre prefeitura e 
empreiteira, de que a obra 
será entregue no prazo 
combinado, terá um pre-
ço justo e será construída 
com qualidade. “Isso se dá 
por meio da introdução de 
mais um agente na obra 
interessado em garantir 
o acordo, já que caso não 
cumprido, tal agente per-
deria dinheiro. Isto é, esse 
terceiro interessado na 
conclusão da obra seria a 
seguradora”, conta.

No Brasil, existe um 
projeto de lei que obriga o 

seguro garantia em obras 
públicas. Ele já foi pro-
tocolado em mais de 400 
cidades, sendo que em 20 
o projeto já foi aprovado 
e está em vigor, como por 
exemplo, nos municípios 
de Vinhedo, Rio Preto e 
Divinópolis (MG). Segun-
do Tôn, neste ano houve a 
apresentação de um proje-
to similar no município de 
Campinas.

O vereador acredita 
que, no aspecto político, 
a maioria dos colegas ve-
readores vê o projeto com 
bons olhos e pensam no 
bem da população. “Apa-
rentemente é de conheci-
mento de todos que isso 
beneficiará o município 
promovendo maior segu-
rança nas contratações, 

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Antô-
nio de Posse, Edson Gon-
çalves Santana (Baiano da 
Cesta/PV), a vice-prefeita 
do município, Ana Brandão 
(DEM), e a primeira-dama 
Ana Lima da Silva visita-
ram nesta semana o “Centro 
de Especialização e Base 
Educacional” (CEBE) de 
Mogi Mirim, antiga Guarda 
Mirim, entidade que atende 
gratuitamente jovens e ado-
lescentes, qualificando-os 
para o mercado de trabalho. 

As autoridades possenses 
foram recepcionadas pelo 
presidente do CEBE, José 
Roberto da Silveira Pedrei-

ra, pelo vice Sidnei Schimdt 
e pela coordenadora Marisa 
Andrade Ramos. A visita 
teve por objetivo conhecer 
a estrutura e entender o fun-
cionamento da instituição, 
que é referência na região.

O CEBE é uma institui-
ção da sociedade civil de 
natureza privada, sem fins 
lucrativos, de caráter só-
cio–educativo, que atende 
jovens com idade de 14 a 
24 anos. Fundado em 1962, 
desenvolve diversos proje-
tos educacionais, ambien-
tais, artísticos e culturais e 
conta com leis de incentivo 
para receber patrocínios de 
empresas, de forma simples 

e sem custos para as orga-
nizações. Tem, atualmente, 
capacidade para receber 300 
jovens aprendizes e mais 
150 aspirantes, contando 
com 14 professores e mais 
de 10 funcionários no setor 
administrativo.

“Penso que é de grande 
necessidade a administra-
ção municipal trazer proje-
tos que criem oportunidades 
de futuro para os jovens da 
cidade. Como um ex-aluno 
formado na antiga “Guar-
dinha”, sei o quanto isso é 
importante e estamos dando 
o primeiro passo nessa dire-
ção”, explica o presidente 
da Câmara.

Em benefício da população

Cap. Aramil - Navio Fantasma

O Warframe Lavos com sua 
arma Cedo chegaram dentro 
do evento Veneno Orphi-
xiano, que já acontece e 
expira em 18 dias, mas 
ainda há tempo de ad-
quirí-los. 

Aviso que com o 
Sistema Helminth, será 
necessário criar mais um 
Lavos, para conseguir obter 
uma das quatro habilidades que 
esse Warframe possuí. Porém a Digital 
Extremes já pré-determina qual habili-
dade é retirada.  

Nesse evento o jogador 
enfrentará criaturas chama-
das de “Sentients”, usando 
equipamento chamado de 
“Necramech”, mas quem 
ainda não fez o seu pró-
prio Necramech, o mapa está 
cheio deles para serem usados.  

O evento consiste em uma missão 
de sobrevivência, os jogadores terão 
que diminuir a influência dos “Sen-
tients” e cada Rodada o jogador pode 
ser recompensado com uma parte do 
Lavos ou da Cedo. Quando o jogador 
quiser sair da missão receberá 
uma quantidade créditos do 
evento, que poderá ser usa-
dos com VIlcor (Pai) em 
Deimos, para obter diver-
sas recompensas como as 
partes do Lavos e da Cedo, 
caso o jogador não queira fi-
car tentando ganha-los, outras 
recompensas são os cosméticos 
para o “Necramech”, também possuem 
as mesmas recompensas que vieram no 
evento “Lança escarlate”.  

Ainda falando de Warframe está ati-
va Nightwave: Intermissão que trouxe 
as recompensas das Nightwaves pas-

sadas, os jogadores veteranos que 
já adquiriram, não receberão 

itens duplicados, ao invés de 
receber o item vão receber 
50 de “créditos” da Nigh-
twave, o que é muito bom 
para comprar reatores, 
catalizadores para War-

frames e armas, respecti-
vamente.  

A 13ª Temporada, em Des-
tiny 2, está chegando com o titulo de 
Os Seletos. A Bungie confirmou que os 

“Engramas Umbrais” foram um 
sucesso e voltarão nesta tem-

porada. Este item para quem 
soube usar, avançou muito 
rápido no jogo. Esses en-
gramas são usados no “Re-
modulador Prismático” que 

estará localizado próximo ao 
Derivante, os jogadores somente 

podem ter acesso após a conclusão da 
jornada “Diante da Treva” e serem obti-
dos em todo o jogo, como item deixado 
pelo inimigo até como recompensa de 
final de uma partida no Crisol (jogador 
Vs jogador). O evento chegará dia 9 de 

fevereiro e terminará dia 11 de Mar-
ço. 

Aos Assinantes da Xbox 
Live Gold está disponível 
para download Gears 5 e 
Resident Evil Remaster, já 
para assinantes da PS Plus 

está disponível Control Ulti-
mate Edition, que incluí as duas 

DLCs, Concrete Genie e Destruc-
tion All Star. 

Uma ótima semana a todos e até a 
semana que vem não se esqueçam de 
seguir meus canais não Youtube e na 

Twitch “Navio Fantasma”. 

Mais um ano começa e já temos novidades

evitando a oportu-
nidade de corrup-
ção”, diz Tôn. 
“Só seria con-
tra o projeto, 
quem fecha os 
olhos para os 
problemas que 
vemos há anos 
com obras públicas 
paradas”, afirma.

Tratando-se de legalida-
de, o Projeto de Lei está de 
acordo com a Lei de Licita-
ções vigente, bem como a 
Nova Lei de Licitações que 
está para sanção presiden-
cial. “Explico que já existe 
a possibilidade de contratar 
um seguro garantia para 
execução dos contratos, 

porém, é facultativo 
no processo de li-

citação, ou seja, 
fica a critério da 
administração 
pública. Com 
a provação do 

meu projeto, será 
obrigatório no mu-

nicípio de Jaguariúna a 
contratação de seguro-ga-
rantia na execução de con-
tratos públicos de obras e 
serviços de valores expres-
sivos”.

Obras e insatisfação
Tôn acredita que a po-

pulação jaguariunense, 
em algum momento, este-
ve insatisfeito com obras 

atrasadas. Ele lembra do 
caso da “Estrada do Japo-
nês”, a obra em contrato 
era pra ter sido concluída 
em 90 dias, porém, houve 
três aditamentos de 60 dias 
para a conclusão da obra. 

“Vale lembrar também, 
o que ocorreu no Bairro 
Jardim São João que até 
se tornou notícia na região, 
pois um morador gravou 
um vídeo mostrando um 
buraco realizado por uma 
empresa contratada pela 
Prefeitura, a qual abriu os 
buracos nas calçadas, mas 
não concluiu as rampas de 
acessibilidade às pessoas 
com deficiência ou mobili-
dade reduzida”.

Autoridades possensses

DIVULGAÇÃO
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Mais leitos de UTI
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) comemorou 
o anúncio da liberação 
de mais sete novos leitos 
de UTI para Jaguariúna. 
“Isso irá praticamente 
dobrar a nossa atual ca-
pacidade de atendimen-
to em terapia intensiva, 
que passará dos atuais 
oito leitos para 15 leitos 
de UTI no Hospital Wal-
ter Ferrari”, diz o pre-
feito, por meio de suas 
redes sociais. Segundo 
o prefeito, os novos lei-
tos foram conseguidos 
com recursos liberados 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo. “Desde o 
início da pandemia, nós 
lutamos muito para con-
seguir as primeiras UTIs 
da história da Hospital 
Municipal. Conseguimos 
seis, depois mais dois e 
agora mais sete leitos, 
ou seja, em dez meses, 
saímos de zero para 15 
leitos de UTI”, informa 
Gustavo.

Negócio da Espanha
O secretário de Desen-

volvimento Econômico 
e Social de Jaguariúna, 
Lúcio Tomasiello, visi-
tou nesta semana a Câ-
mara Oficial Espanhola 

de Comércio no Brasil. 
Segundo o secretário – 
que assumiu o cargo no 
final do ano passado -, a 
visita teve o objetivo de 
apresentar a cidade aos 
representantes da Câma-
ra Espanhola. “Fomos 
apresentar nossa cidade, 
falar sobre nossos indi-
cadores, as empresas que 
aqui já estão, e pedir para 
eles divulgarem Jagua-
riúna entre as empresas 
espanholas”, diz Toma-
siello, que foi recebido 
pelo diretor-executivo da 
Câmara Espanhola, Ale-
jandro Gómez.

Vacina
A Prefeitura de Ja-

guariúna recebeu nesta 
semana mais um lote 
de vacinas contra a Co-
vid-19. Dessa vez foram 
recebidas 550 doses da 
CoronaVac/Butantan. 
Este é o terceiro lote de 
imunizantes contra o co-
ronavírus recebido por 
Jaguariúna. No primeiro 
lote, também de Coro-
naVac, foram entregues 
600 doses. No segundo, 
da vacina Oxford/Astra-
Zeneca/Fiocruz, foram 

mais 450 doses. Jun-
tos, os três lotes somam 
1.600 doses.

Primeira sessão
Os vereadores de 

Jaguariúna retomaram 
nesta terça-feira, 02, as 
sessões parlamentares. 
Na primeira sessão do 
ano, sem projetos a se-
rem votados, as princi-
pais discussões giraram 
em torno da formação 
das comissões perma-
nentes da Casa. Os lí-
deres partidários indi-
caram os nomes de cada 
sigla para compor esses 
grupos. Para isso, deve-
-se respeitar a proporção 
entre os partidos que 
elegeram vereadores e a 
indicação justamente do 
líder de cada sigla. Três 
vereadores participam 
de cada comissão, que 
somam sete.

Auxílio emergencial
O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, deu 
a entender em entrevis-
ta nesta quinta-feira, 04, 
que o governo federal 
prepara um novo “socor-
ro emergencial” em fun-
ção da pandemia de Co-
vid-19. Em coletiva após 
reunião no Senado, Gue-
des afirma que o número 
de beneficiados por um 
novo auxílio emergencial 
pode ser reduzido para 
a metade em relação ao 
que foi liberado no ano 
passado.

 Bastidores do poderAgora, TV Artes canal 19.1 
é afiliada da TV Cultura

Novidades

Para o recém-chegado 
editor de vídeo, Richard 
Serafim, a afiliação a rede 
Cultura é mais um desafio. 
“Não só eu, como os ou-
tros editores da TV Artes, 
vamos aprender bastante. 
É um novo modelo, novos 
padrões. Vamos trabalhar 
muito para entregar a má-
xima qualidade em vídeo 
para nossos telespetado-
res” diz Richard.

Com a chegada da TV 
Cultura, a programação 
da TV Artes deve mudar 
um pouco. Alguns pro-
gramas deixam a grade, 

mas, em contrapartida, 
novos programas chegam. 
O diretor de programação 
da TV jaguariunense, Jo-
natas Simina, conta que 
nos próximos meses o 
telespectador pode espe-
rar uma grade totalmente 
interativa com conteúdos 
exclusivos. “Nossa mis-
são é manter você, teles-
pectador, bem informado 
e, para isso, vamos em 
busca de mais jornalismo 
local, com equipes diaria-
mente nas ruas, cobrindo 
os principais fatos da nos-
sa região”, diz.

Paula Partyka 

Com o desejo de unir a 
geração de renda ao pro-
pósito de manter mulheres 
seguras, Renata Lucena 
criou o projeto “Uber para 
mulheres”, em parceria 
com uma empresa já atu-
ante em Artur Nogueira e 
região. Esse formato de lo-
comoção não apenas supre 
uma necessidade diária, 
mas reforça que onde quer 
que as mulheres vão, elas 
devem se sentir seguras e 
respeitadas. 

Renata já trabalhou em 
outras áreas, mas nunca se 
sentiu 100% realizada e 
com o desejo de encontrar 
algo que a motivasse pes-
soalmente, gerasse retorno 
financeiro e pudesse de 
alguma forma contribuir e 
ser relevante para alguém, 
embarcou na missão de 
transportar o público femi-

nino. “Me vi feliz, afinal, 
me sinto segura e propor-
ciono segurança para ou-
tras mulheres”, afirma. 

Para a motorista, esse 
modelo de negócio vai 
muito além de ser apenas 
interessante. “Ele reflete 
muito um problema social 
gigante que temos em nos-
so País: a falta de segurança 
das mulheres! Afinal, quan-
tas vezes já não ouvimos 
ou até vivemos momentos 
de desconforto por sermos 
ainda que minimamente as-
sediada?”, lamenta.

O serviço atende Artur 
Nogueira e região e a aber-
tura do mercado tem sido 
positiva, segundo o fee-
dback de Renata. “Pelas 
cidades serem pequenas e 
não oferecerem tantos ser-
viços e produtos mais dife-
renciados como nas cida-
des maiores, tem nos dado 
uma sensação de “inova-

ção” e temos tido um mo-
vimento ótimo e atendido 
clientes incríveis”, conta.

A cobrança das viagens 
é realizada por meio de 
uma tabela de apoio que 
a empresa parceira, UP, 
desenvolveu. “Ela nos dá 
uma base de onde pode-
mos partir, já que foi de-
senvolvida considerando 
distância, tempo, pedágios 
e etc”, explica.

Por fim, Renata reforça 
a bandeira que mulheres 
não podem deixar de ser li-
vres e nem deixar de andar 
quando e para onde que-
rem pelo motivo que for. 
“Estaremos aqui sempre, 
prontas para te levar em 
segurança!”, garante.

Serviço
Uber para mulheres
Renata Lucena
(19) 98608-9737
Atendimento até 02h

Diretor artístico e diretor de programação da TV Artes

DIVULGAÇÃO

Transporte exclusivo 
para mulheres garante 
segurança para todas

A TV Cultura é considerada a 2ª emissora mais 
bem avaliada do mundo

Nesta semana a Dire-
ção do Grupo Jaguary de 
Comunicação anunciou a 
emissora TV Artes passa 
a ser a primeira afiliada 
da TV Cultura na região 
de Campinas, pelo canal 
19.1. A emissora tem for-
te programação nacional e 
conteúdo para todos os pú-
blicos sendo considerada a 
2ª emissora mais bem ava-
liada do mundo, segundo 
pesquisa da BBC.

Desde 2018, a TV Artes 
investe fortemente em no-
vas tecnologias e emoções 
para oferecer uma TV com 
qualidade e acessibilida-
de. De acordo com o dire-
tor artístico da TV Artes, 
Rogério Guimarães, esta 
é, sem dúvidas, mais uma 
importante parceria em 
prol do fortalecimento e 
desenvolvimento de con-
teúdos de qualidade para o 
telespectador. 

“Continuaremos com 
a linguagem que você te-
lespectador se identifica 
e, mais importante, que-
remos seguir sendo a voz 
da população. Tanto nas 
principais notícias quanto 
nos assuntos que podem 
mudar nosso dia-a-dia”, 
afirma Rogério. 
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Franquia Albert’s Famous é 
inaugurada em Franco da Rocha
A franquia de hambúrgueres artesanais e hot dogs é uma rede catarinense de lancherias

Nesta semana chegou 
em Franco da Rocha (SP) 
a franquia de hambúr-
guer artesanal Albert’s 
Famous. Foi em Joinville 
(SC) que Alberto e Tho-
nia iniciaram seu sonho 
e agora Elson Piccolotto 
dá seguimento como fran-
queado na região.

Elson é natural de Lages 
(SC) e desde os 13 anos 
reside no estado de São 
Paulo, em Jundiaí. Desde 
os 19 anos trabalhando em 
bancos, Elson ainda tinha 
o desejo de empreender 
devido a satisfação pelo 
atendimento ao público.

No ano de 2020, em 
março, logo após o decre-
to de pandemia no País, 
Elson na contramão de 
muitos, buscou por tor-
nar-se um franqueado. 
“Busquei por franquias de 
outros tipos, mas não me 
familiarizei com o pro-
cesso. Quando entrei em 
um site de aceleradora de 
franquias, eu vi uma fran-
quia em expansão no Bra-
sil, a Albert’s. Vi a história 
do Beto, me identifiquei, 

me encantei e fechei”, 
conta o franqueado.

Ao consolidar o negó-
cio, em agosto, Elson fe-
chou duas franquias: uma 
em Itupeva e outra em 
Jundiaí. Mais tarde, em 
outubro, apareceu outra 
oportunidade para a fran-
quia em Franco da Rocha 
e Elson fechou negócio.

Hoje, a franquia de 
Franco da Rocha está em 
pleno funcionamento. A 
próxima inauguração deve 
ser da loja de Jundiaí e, 
mais tarde, Itupeva. Am-
bas as lojas geram cerca 
de quatro e cinco empre-
gos para os próprios mo-
radores da cidade.

Todos os colaborado-
res receberam treinamen-
to das representantes da 
Albert’s, Bianca Aguiar 
e Lais Schmitz. “A gente 
entende que o franqueado 
já conhece nossa histó-
ria e a gente quer passar 
essa mesma história para 
os funcionários, pois algo 
que usamos muito em 
todo lugar, é o carinho. 
Se passamos esse cari-

nho para o franqueado e o 
funcionário e ensinamos a 
passar isso para o cliente, 
é a receita para o suces-
so”, afirma Bianca.

 “Acredito que o negó-
cio tem que ter bom pro-
cesso, bom produto e boas 
pessoas. Então, eu vi o 
processo e os produtos da 
Albert’s são muito bons e 
a equipe eu formei uma 
muito boa também”, afir-
ma Elson.

Albert’s Famous
A Albert’s se diferencia 

com opções vegetarianas, 
kids, maleta de 24 mini 
hambúrgueres e o balde 
de 1kg de batatas fritas. A 
empresa promete se desta-
car pelos produtos de qua-
lidade artesanal feitos na 
velocidade dos fasts foods, 
aliando no pacote o preço 
justo, o bom atendimento e 
o ambiente autêntico.

Em Franco da Rocha, 
a franquia está localizada 
na Av. Sete de Setembro, 
nº39, loja 1. O horário de 
atendimento é das 10h às 
22h30.

Empreendedorismo
6
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Elson e Vanessa franqueados da Albert’s Famous
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O saldo de 2020 não foi po-
sitivo para a Região Metropolita-
na de Campinas (RMC), é o que 
nos indica um estudo realizado 
pelo Observatório Econômico da 
Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas. Segundo o econo-
mista Paulo Ricardo S. Oliveira, 
“a região fechou 2020 com que-
da de 22,2% das exportações, 
9,9% das importações e 3,8% do 
saldo da balança comercial”. Os 
dados confirmam o que os brasi-
leiros de modo geral já sentem 
em suas vidas, houve uma retra-
ção econômica em 2020 causada 
pela pandemia do novo corona-
vírus e pelas estratégias adotadas 
para combater a disseminação da 
doença. 

Sendo a maior cidade inte-
riorana do Brasil, Campinas so-
freu em uma escala maior o que 
se vivenciou em todas as outras 
cidades brasileiras. Altamen-
te industrializada, a região de 
Campinas sentiu o golpe quan-
do fábricas tiveram de serem 
fechadas por conta dos decretos 

estaduais. Apesar de não ter sido 
um golpe definitivo, mas ainda 
assim a interrupção dos serviços 
foi sim um golpe duro para a po-
pulação da região. O ritmo lento 
com que as atividades vêm sen-
do retomadas no país são per-
ceptíveis por meio dos números 
apresentados no início deste tex-
to. Uma queda de quase 23% na 
exportação de produtos é muito 
superior ao que pode se esperar 
para uma região produtora em 
um período de um ano.

Ainda de acordo com o estudo 
do Observatório da PUC-Campi-
nas, o desemprego na Região Me-
tropolitana de Campinas também 
apresentou crescimento ao longo 
de 2020. Os estudiosos acreditam 
que estes números não deverão 
ser revertidos em 2021 até que se 
tenha vacinado uma parcela da 
população suficiente para garantir 
a segurança de todos durante a re-
tomada de atividades comerciais 
e industriais. Diante deste cená-
rio, as expectativas para ao menos 
o primeiro semestre de 2021 não 

são em nada mais acalentadoras 
do que foi o ano de 2020.

Para o empresário e todos 
aqueles que desempenham algu-
ma atividade, o momento ainda 
é de reinvenção, de se aprender 
a conviver com a pandemia, 
ou a seguir vivendo apesar da 
pandemia. Aqueles que conse-
guirem se reinventar com maior 
proficiência durante este período 
serão aqueles que estarão mais 
fortalecidos para conquistarem 
o espaço que estará disponível 
no mercado com o retorno da 
normalidade após a vacinação. 
Descobrir suas forças e analisar 
todas as suas possibilidades sem-
pre foi uma necessidade, mas se 
mostra ainda mais necessário du-
rante esta pandemia.

A economia da região metro-
politana deverá seguir os mesmos 
rumos que a economia nacional 
apresentar ao longo dos próximos 
meses. Caso o que viermos a ver 
diante de nós seja um cenário de 
contínuo enfraquecimento da 
economia nacional, a tendência 

é que a economia da RMC sofra 
ainda mais, mas caso medidas se-
jam tomadas para atenuar os efei-
tos negativos da Covid-19 sobre a 
economia e a geração de empre-
go, pode se esperar inclusive que 
a região apresente algum cresci-
mento antes mesmo do segundo 
semestre. 

Neste sentido podemos até 
enxergar um ponto forte de Cam-
pinas e das cidades da região em 
relação a outras regiões do estado 
e do Brasil. Atualmente, Campi-
nas é uma cidade que possui na 
tecnologia um dos seus pontos 
fortes quando se fala em desen-
volvimento econômico e científi-
co. Se por um acaso setores como 
o fabril pode estar sofrendo com 
os efeitos nocivos da pandemia, 
para aqueles que trabalham com 
tecnologia comemoram o alto 
número de negócios fechados e o 
crescimento do setor neste mes-
mo período. 

Empresas e profissionais que 
se viam relutantes em migrarem 
para os meios digitais foram for-

çados pela pandemia a acelerar, 
ou em alguns iniciar, todo o pro-
cesso de transição de um negócio 
exclusivamente analógico para 
algo presente e forte no meio di-
gital. Uma maior necessidade por 
profissionais que tornem possível 
uma presença digital forte é com 
toda certeza uma grande oportuni-
dade para um importante setor em 
uma região conhecida por alguns 
como “Vale do Silício Brasileiro” 
em referência a região dos EUA 
em que se localizam os centros de 
comando das principais empresas 
de tecnologia do país e do mundo. 

2020 não foi um ano bom 
para ninguém e não foi também 
para Campinas e toda a região 
metropolitana, mas é certo que 
aqueles que se mantiverem aten-
tos e que utilizaram o período de 
dificuldade para crescerem profis-
sionalmente conseguirão saírem 
mais fortes desta crise. 2021 surge 
no horizonte com poucas expecta-
tivas de mudança, mas com a es-
perança do início de uma reação 
por parte de toda uma economia 

a nível global. Com a retomada 
das atividades em todo o globo, 
não é certo quando se conseguirá 
superar totalmente os números 
negativos do ano passado, mas a 
tendência é que 2021 se encerre 
com algum crescimento, ao con-
trário da retração experimentada 
em 2020. 

Retorno para a fase laranja
Com o retorno da cidade de 

Campinas para a fase laranja do 
sistema de bandeiras do plano de 
combate ao novo coronavírus do 
Governo Estadual, a população 
também passa a ter uma maior 
gama de serviços disponíveis. 
Com mais serviços sendo ofer-
tados a população passa a poder 
gastar mais e então mais dinheiro 
passa a girar na economia local. 
Desde a segunda-feira , dia 1º, 
além dos serviços considerados 
essenciais para a população, tam-
bém estão podendo funcionar: 
academias, salões de beleza, res-
taurantes, cinemas, teatros, sho-
ppings, concessionárias, escritó-
rios e parques estaduais. 

Bom dia meu povo rico! 
Você já ouviu falar em fundos 
imobiliários? Fundo imobiliá-
rio é um tipo de investimento 
que vem ganhando cada vez 
mais investidores no Brasil, 
este tipo de fundo é a comu-
nhão de recursos, destinados 
a aplicar em empreendimentos 
imobiliários, conhecido pela 
sigla FII, ele dividido por cotas 
que são parcelas do patrimô-
nio.

Em 2020 mesmo com a 
pandemia, o número de in-
vestidores nos FIIs quase do-
brou e, atualmente, temos no 
Brasil mais de 1 milhão de 
investidores. Um dos princi-
pais atrativos do FII são os 
retornos mensais recorrentes 
(dividend yields) e a isenção 
de imposto de renda sobre os 
dividendos.

Quando você adquiri uma 
cota de um fundo imobiliário, 
você está investindo seu di-
nheiro cotas de imóveis, em 
títulos ou papéis com lastro no 
crédito imobiliário. Cada fun-
do possui um segmento especi-
fico, como escritório, shoppin-

gs, galpões, hotéis, hospitais, 
agências bancárias ou híbri-
dos. É como se, ao invés você 
comprar um imóvel, você com-
prasse uma parte de um grande 
investimento e por este imóvel 
recebesse os aluguéis, que são 
os dividendos.

Melhor dizendo, comprar a 
cota de um fundo é como ser 
dono de um pedaço de um sho-
pping, por exemplo, e por ser 
proprietário você recebe alu-
guel do inquilino, que são os 
dividendos.

Hoje são mais de 300 fun-
dos cadastrados na B3. Em um 
cenário de juros baixos é uma 
alternativa para diversificar a 
carteira e obter melhores ren-
dimentos.

No ano de 2020 os FII ti-
veram uma queda acentuada, 
devido à pandemia, principal-
mente nos fundos com compo-
sição de shoppings e escritó-
rios, pois, como bem sabemos 
os shoppings não podiam abrir 
e os escritórios mudaram suas 
atividades para home office. 
Sendo assim, houve uma que-
da no preço de suas cotas, e 

alguns fundos deixaram de pa-
gar dividendos. Mas se o fundo 
tem risco qual é a vantagem 
de realizar este tipo de inves-
timento?

Bem, vamos lá, há alguns 
fatores atrativos relevantes 
para você saber antes de in-
vestir. Os FII tem menor vola-
tilidade do que o mercado de 
ações, o sobe e desce do preço 
dos ativos é bem menor neste 
setor, que gera mais seguran-
ça aos investidores que estão 
procurando realizar diversifi-
cação da carteira e estão acos-
tumados com os investimentos 
de renda fixa. Outro grande 
diferencial é o pagamento de 
dividendos (aluguel) pago 
mensalmente e recorrente, 
que na maioria das vezes su-
pera o CDI (índice indexador 
dos CBDs e LCs) e a inflação. 

Hoje o yield de dividen-
dos do IFIX, esta na media de 
7,5%a.a, sendo assim um in-
vestidor que tivesse aplicado 
no inicio do ano R$100.000,00 
ate o final do ano teria recebi-
do em média 7.500,00 de divi-
dendos. Só pra lembrar que, o 

índice da inflação fechou o ano 
de 2020 em 4,59% e, a maio-
ria dos investimentos de renda 
fixa perdeu para inflação o ano 
passado, uma vez que eles são 
na grande parte atrelado a Selic 
que fechou o ano em 2,00% a.a 
,uma mínima histórica nunca 
vista anteriormente.

Bem agora que você já 
sabe um pouco das vantagens 
de se investir em renda variá-
vel, vamos a alguns cuidados 
que você precisa ter e conhe-
cer para investir em FII. Pri-
meiramente, vale lembrar que 
trata se de investimentos de 
renda variável, que apesar 
dos fundos terem poucas os-
cilações, existe a possibili-
dade de ganhos, e perdas, se 
caso você precise fazer um 
resgate quando o valor das 
cotas estão em queda.

O fundo imobiliário não é 
indicado para fazer sua reser-
va de emergência e também 
não é indicado para caso você 
esteja pensando em adquirir 
um bem no futuro próximo, 
como por exemplo, trocar de 
carro. O ideal é deixar estas 

cotas por pelo menos três anos 
para que se tenha um retorno 
melhor. Também é interessan-
te diversificar sendo assim não 
é uma boa utilizar os fundos 
como única opção de investi-
mentos

Você consegue investir em 
FII, a partir de R$100, porém 
encontramos cotas a partir de 
R$15, sendo assim não há des-
culpas que não tem dinheiro 
para começar a investir. Tam-
bém é preciso ter conta em 
uma corretora, pois é de lá que 
irá realizar a compra e venda 
dos ativos.

A parte mais difícil, talvez, 
seja saber em qual fundo in-
vestir, uma vez que hoje temos 
mais de 300 fundos listados 
na bolsa de valores e da mes-
ma forma que acontece com as 
ações, existem alguns fundos 
com retornos melhores. Sen-
do assim, você vai precisar ler, 
buscar conhecimento do fundo 
que esta investindo, pesquisar 
bastante o mercado, ver quem 
esta por trás da gestão do fun-
do, ver os ativos que fazem 
parte deste fundo, seu históri-

co, estudar o portifólio e saber 
o que os gestores planejam 
comprar no futuro.

É muito importante saber 
que imóveis fazem parte do 
fundo que está adquirindo, 
quem é o inquilino, quantos 
imóveis o fundo possui, pois 
se você adquirir um fundo que 
possui somente um inquilino, 
e ele sair do imóvel, os divi-
dendos (aluguéis) deixam de 
ser pagos. Para te auxiliar em 
todo este processo, as corre-
toras possuem estas informa-
ções, então é muito importan-
te você ler antes de adquirir a 
sua cota do fundo.

Como todo investimento 
é necessário conhecimento, o 
que eu sempre digo, o que é 
bom para seu amigo, vizinho, 
pode não ser pra você. Cada 
pessoa tem um objetivo dife-
rente com seu investimento, 
por isso a importância de co-
nhecer seu perfil de investidor. 
E sempre invista, mesmo que 
você comece com pouco, mas 
seja recorrente, pois é de grão 
em grão que a galinha enche o 
papo. Bye meu povo rico! 

Edilaine Alves

Juliana Vilas Boas

O saldo da RMC

Conheça as vantagens e os cuidados 
para investir em fundos Imobiliários
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Ainda sobre os golpes 
dos empréstimos, falados 
nas edições anteriores 
divulgadas neste jornal 
regional, sobre os golpes 
dos empréstimos consig-
nados, passo agora a abor-
dar sobre os golpes dos 
empréstimos pessoais, 
muito comum entre todas 
às pessoas, mas, princi-
palmente, entre àquelas 
pessoas com restrição do 
seu CPF nos bancos dos 
devedores, como SERA-
SA, BOA VISTA (SCPC) 
E SPC.

Apesar de funciona-
rem de forma parecida, 
é importante que você 
saiba que SCPC, SPC e 
Serasa não são a mes-
ma coisa ou a mesma 
empresa. Na realidade, 
ambos funcionam como 
grandes cadastros que 
recebem os dados das 
pessoas que deixam de 
pagar as suas dívidas por 
algum motivo. 

É daí que surge uma 
expressão bem famosa 
no Brasil que é ficar com 
o “nome sujo”, ou seja, 
você está com o seu CPF 
negativado e também 
com o seu SCORE bai-
xo, impossibilitando que 
tenha crédito no merca-

do. Quando isso aconte-
ce e a pessoa precisa de 
dinheiro sem nenhuma 
consulta nos bancos dos 
devedores, recorre a esses 
oportunistas de plantão 
que estão por aí venden-
do milagres, mas que no 
fim, não passa de mais um 
golpista no mercado. 

Primeiro a pessoa bus-
ca alguém na internet, ou 
não, alguém disposto a 
emprestar dinheiro com 
juros altíssimos e parce-
lados. Quando se inicia 
o processo, esse golpista 
que tem endereço certo, 

CNPJ da sua empresa, ou 
agente financeiro e banco 
também, os mais diversos 
e muitos desconhecidos 
no mercado, pede toda 
documentação para a pes-
soa, depois solicita que 
seja depositado um de-
terminado valor na conta 
desse golpista, com argu-
mento que tal valor é para 
liberação de documentos 
no cartório, mas não para 
por aí. 

Passados alguns dias, 
esse golpista pede mais 
dinheiro. Infelizmente a 
pessoa deposita e, pas-

sados mais alguns dias, 
esse golpista pede mais 
dinheiro e a pessoa depo-
sita novamente. Enfim, o 
golpe já se consumou e 
a pessoa que foi lesada e 
trapaceada não terá mais 
o seu dinheiro de volta. 

Parece mentira isso, 
mas é o que acontece dia-
riamente com as pessoas 
que se encontram nessas 
situações. Por isso, todo 
cuidado é pouco na hora 
de contratar empréstimo 
dessa natureza. Sempre 
desconfie, nunca acredite 
em milagres e ofertas fá-

ceis demais. 
Algumas dicas são im-

portantes para que você 
não caia nessas arapucas 
montadas por aí:

 Nunca faça pagamen-
tos antecipados. Os ban-
cos, as financeiras e seus 
representantes oficiais 
(correspondentes bancá-
rios) nunca pedem pa-
gamento adiantado para 
liberar empréstimo em 
nenhuma modalidade, 
nem obrigam que se con-
trate qualquer serviço de 
forma antecipada;

Se estiver em contato 
por WhatsApp, certifi-
que-se de que o número 
é o mesmo que a institui-
ção disponibiliza em seu 
site ou em materiais ins-
titucionais. Há quadri-
lhas que criam centrais 
de atendimento idênticas 
às de grandes corpora-
ções para enganar suas 
vítimas;

Procure empresas com 
boa reputação no merca-
do e que seguem normas 
do Banco Central para 
conceder crédito;

Os golpistas ainda po-
dem enviar mensagens, 
cartas e e-mails fraudu-
lentos que exibem a mar-
ca do Banco Central ou 

vêm acompanhados de 
nomes de pessoas que 
supostamente trabalham 
na autarquia. Porém, é 
preciso ficar ciente de 
que o Banco Central não 
solicita senhas, dados 
bancários, informações 
pessoais, cadastramento 
ou recadastramento em 
sistemas, não solicita in-
formações pessoais ou 
bancárias, tampouco en-
via mensagens SMS ou 
WhatsApp aos cidadãos.

Se caso acontecer de 
você cair em um golpe 
desses, primeiramente 
procure a polícia o mais 
breve possível e com o 
máximo de evidências 
possíveis.  Em um se-
gundo momento, o con-
sumidor vítima do golpe 
pode fazer uma reclama-
ção  para o Banco Cen-
tral, caso essa instituição 
seja cadastrada, podendo 
fazer a reclamação pelo 
site:  https://www.bcb.
gov.br/acessoinformacao/
registrar_reclamacao e 
ainda, munido com o bo-
letim de ocorrência, diri-
gir-se até o Procon para 
abrir um processo contra 
essa instituição golpista. 

Fique atento, pois todo 
o cuidado é pouco!!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com

Golpe do empréstimo pessoal aplicado contra todos os consumidores 
e, principalmente, contra os negativados nos brancos de devedores 

Direitos e deveres

DIVULGAÇÃO
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A produção agrícola en-
frenta riscos associados às 
variações climáticas e a alte-
rações do mercado, especial-
mente quanto à diferença entre 
o custo de produção e o preço 
pago à produção. Entre as vá-
rias estratégias de redução des-
tes riscos, tem-se como a mais 
importante, a melhoria das fun-
ções nutricionais e físicas do 
solo; tendo solos que permitam 
maior armazenamento de água, 
porém com melhor drenagem, 
reduzindo os riscos que eventos 
extremos de precipitação pos-
sam causar na produção, seja 
por escassez, ou seja, por ex-
cesso. Mas permitem também 
uma utilização mais eficiente 
da rega, não só por um melhor 
aproveitamento da precipitação 
natural, mas também por me-
nores perdas da água de rega.

Solos enriquecidos em nu-
trientes permitem reduzir a 
incorporação de fertilizantes, 
contribuindo para um aumento 
da eficiência com que a agricul-
tura utiliza estes fatores de pro-
dução. Plantas mais vigorosas 
apresentam menor susceptibili-
dade a pragas e doenças.

Dentre os vários fatores que 
influenciam a produtividade do 
solo, ou seja, a sua capacida-
de de fornecer água, oxigênio 
e nutrientes às plantas, o seu 
teor em matéria orgânica será 
o mais importante. É que esta 
influencia o armazenamento de 

água útil, melhora a estabilida-
de da estrutura e, consequente-
mente a drenagem.

A matéria orgânica do solo é 
uma fonte de nutrientes essen-
ciais ao crescimento e produ-
ção das culturas.

O teor de matéria orgânica 
de um solo depende de fatores 
climáticos, edáficos e antropo-
mórficos. A importância do cli-
ma resulta do efeito da tempera-
tura e precipitação na produção 
vegetal (e consequentemente 
no retorno de resíduos ao solo) 
e na taxa de mineralização da 
matéria orgânica. O teor de 
argila é outro fator a condicio-
nante do teor de matéria orgâ-
nica no solo. Mas o fator mais 
importante é eventualmente a 
ação do homem, uma vez que 
este condiciona tantos para os 
ganhos como para as perdas.

Os tipos de manejo e tratos 
culturais como também as cul-
turas praticadas, o destino dado 
aos seus resíduos e a eventual 
adição de estrumes e outros 
adubos orgânicos são determi-
nantes nos ganhos de matéria 
orgânica do solo.

O sistema de mobilização 
praticado é um fator determi-
nante nas perdas, uma vez que 
condiciona as perdas de solo 
por erosão e a taxa de mine-
ralização. Este efeito negativo 
da mobilização do solo na taxa 
de mineralização é particular-

mente grave em climas quentes 
como o nosso.

Como aumentar o teor em ma-
téria orgânica dos solos

Conceitualmente, aumen-
tar o teor de matéria orgânica 
do solo implica aumentar os 
ganhos e reduzir as perdas. Os 
ganhos do sistema são os resí-
duos das próprias culturas e a 
adição de produtos orgânicos 
como os estrumes, chorumes 
e compostos.

A utilização de produtos 
orgânicos na adubação das cul-
turas, pode ter um papel muito 
importante no aumento do teor 
de matéria orgânica do solo, 
pois, são fonte dos principais 
nutrientes necessários ao cresci-
mento vegetal. Portanto, a apli-
cação de Matéria Orgânica ao 
solo, particularmente em solo 
com baixos níveis de fertilida-
de, é uma forma de aumentar a 
produção e, consequentemente, 
a quantidade de resíduos orgâ-
nico que ficam disponíveis para 
devolver ao solo os nutrientes 
retirados do solo. Mas, os pro-
dutos orgânicos são em si pró-
prios uma fonte de carbono, a 
eficácia com que esse carbono 
orgânico adicionado pelos adu-
bos se converte em húmus (co-
eficiente iso-húmico) depende 
em grande parte da sua relação 
Carbono/Nitrogênio (C/N). 
Nesta perspectiva, a utilização 
de compostos contendo uma 

baixa relação C/N é mais eficaz 
que outros produtos orgânicos, 
como o estrume fresco. Em 
compostos com uma razão C/N 
entre 10 e 12 é possível assumir 
um coeficiente iso-húmico de 
50%, ou seja, metade do carbo-
no adicionado pelo composto é 
convertido em húmus por meio 
da fauna microbiana do solo.

Adubação Orgânica: Conhe-
ça a sua Importância!

O adubo orgânico é cons-
tituído de resíduos de origem 
animal e vegetal como folhas 
secas, gramas, restos vegetais, 
restos de alimentos, esterco 
animal e outros materiais que 
se decompõem. Trata-se de 
um insumo muito utilizado na 
agricultura, principalmente por 
quem prefere usar apenas pro-
dutos naturais, esses materiais 
sofrem um processo natural 
de decomposição e podem ser 
produzidos pelo homem por 
meio da compostagem.

Tanto no campo quanto 
nas cidades ainda é comum o 
desperdício de resíduos orgâ-
nicos que, sem qualquer cus-
to, podem ser reaproveitados 
para produzir os compostos 
orgânicos, realizando assim 
a ciclagem de nutrientes e 
misturas naturais destinadas 
a melhorar a matéria orgânica 
do solo e, consequentemente, 
favorecer a nutrição e o cres-
cimento das plantas. 

Origem do adubo orgânico
Animal: O adubo orgâ-

nico de origem animal mais 
conhecido é o esterco que é 
formado por excrementos só-
lidos e líquidos dos animais 
e pode estar misturado com 
restos vegetais.

Sua composição é muito 
variada. São bons fornecedores 
de nutrientes, tendo o fósforo e 
o potássio rapidamente dispo-
nível e o N fica na dependência 
da facilidade de degradação dos 
compostos

Vegetal: o adubo orgânico 
de origem vegetal é grande, 
em função da grande  quanti-
dade de restos vegetais rema-
nescentes das safras. O arroz 
e o trigo deixam de 30 a 35%, 
e o algodão, cana, milho cerca 
de 50 a 80% da massa original 
em forma de resíduo orgânico.

Sua função de fornecedor 
de nutrientes, como de qua-
se todos os outros resíduos, 
depende basicamente do 
material empregado em seu 
preparo.

Vantagens no uso da aduba-
ção orgânica

No que diz respeito a agri-
cultura orgânica em termos de 
vantagens e benefícios, adu-
bação orgânica favorece:

Efeitos Condicionadores
• Aumenta a CTC: A ma-

téria orgânica acha-se em es-

tado amorfo e exibe uma su-
perfície muito maior do que 
a argila, consequentemente, 
uma capacidade de troca mui-
to superior à das argilas.

• Melhora a agregação do 
solo: atua como agente cimen-
tante de partículas do solo, 
formando agregados bastante 
estáveis. A matéria orgânica 
pode reter de 4 a 6 vezes mais 
água do que seu próprio peso, 
diminuindo a erosão.

• Temperatura: devido a 
propriedade de armazenar 
água, a matéria orgânica é má 
condutora de calor, diminuin-
do as oscilações de tempera-
tura durante o dia.

• Plasticidade e coesão: A 
matéria orgânica diminui o 
efeito negativo da consistên-
cia plástica e pegajosidade 
dos solos argilosos molhados.

Fonte:
- A importância da matéria 

orgânica do solo na produção 
agrícola e o papel dos adubos 
orgânicos, Revista AGROTEC, 
edição n.º 30

http://www.agrotec.pt/
noticias/a-importancia-da-
-materia-organica-do-solo-na-
-producao-agricola-e-o-papel-
-dos-adubos-organicos/ 

- Adubação Orgânica: Co-
nheça a sua Importância!

https://agropos.com.br/adu-
bacao-organica/

“Mãos na massa”

agronegócio
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

A importância da matéria orgânica do solo na produção 
agrícola e o papel dos adubos orgânicos (parte 1)

O conceito de arrenda-
mento rural é um dos mais 
importantes no direito 
agrário e está discrimina-
do no artigo 3º do Decreto 
59.566/66, que regula-
menta o Estatuto da Terra. 
Na legislação Brasileira, 
tais contratos estabelecem 
relações jurídicas de natu-
reza privada e têm como 
finalidade a exploração da 
terra, mantendo sua fun-
ção social.

O legislador, ao elabo-
rar o Estatuto, concedeu o 
direito de propriedade aos 
trabalhadores agrícolas, 
para que explorassem prá-
ticas rurais.

Arrendamento rural: 
conceito, direitos e 
particularidades 

Arrendamento rural é 
o contrato agrário em que 
uma das partes cede à ou-
tra o uso e gozo do imóvel 
rural. É como uma espécie 
de locação de terra. Além 
disso, esse contrato pode 

incluir outros bens, ben-
feitorias e facilidades.

Ele tem o objetivo de 
exploração:

• agrícola;
• pecuária;
• agroindustrial;
• extrativa.
Em contrapartida, a 

pessoa paga certa retribui-
ção ou aluguel. Segundo o 
Estatuto da Terra, em re-
gra, a quantia máxima do 
aluguel é de 15% do valor 
cadastral do imóvel. A ex-
ceção fica para arrenda-
mento parcial de glebas, 
para exploração intensiva 
da alta rentabilidade, situ-
ação em que o limite che-
ga a 30%.

Existem, ainda, outras 
particularidades a esse 
tipo de contrato, já que 
ele segue o princípio da 
função social. Os efeitos 
do contrato devem reper-
cutir de forma positiva na 
sociedade, trazendo van-
tagens à população, pois, 
caso contrário, cabe ao 

juiz intervir, para preser-
var o interesse coletivo.

Um exemplo para ilus-
trar a possibilidade de in-
tervenção por parte do juiz 
é quando ficam estabele-
cidos, nas cláusulas, juros 
excessivamente altos. Pois, 
com a alta chance de ina-
dimplemento, a circulação 
do crédito fica mais difícil, 
os investimentos produti-
vos ficam mais baixos e o 
Estado se desenvolve mais 
lentamente.

Quanto ao prazo, a le-
gislação coloca um tempo 
mínimo de 3 anos. Porém, 
cabe renovação após o en-
cerramento, que pode ser 
por qualquer tempo anual.

As normas de arrenda-
mento rural e recentes deci-
sões do STJ ainda abordam 
outros detalhes, para casos 
específicos, como faleci-
mento e realização de ben-
feitorias. Assim, vale uma 
consulta com um profissio-
nal especialista para essas e 
outras situações.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

ARRENDAMENTO RURAL

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Advogado especialista em Agronegócios na AgroBox Advocacia em Agronegócios;
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .......................................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ..................................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, SALA DE  

JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK ...........................................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S, 

PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

JOSÉ RIBAMAR GARCIA e GLEICIA ARAUJO 
DA COSTA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de produção, solteiro, nascido em MIRINZAL, MA, 
no dia 14 de maio de 1990, residente e domiciliado 
na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de LUZIA ROMANA 
GARCIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteira, nascida em SERRA DO RAMA-
LHO, BA, no dia 02 de outubro de 1993, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Ca-
manducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO 
DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA e de SONIA 
FERREIRA DE ARAUJO. 

YURI DE MORAIS GOMES DA CUNHA e JÉSSI-
CA MAYARA MILANI. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, engenheiro, solteiro, nascido em AMPARO, 
SP, no dia 29 de setembro de 1988, residente e domi-
ciliado na Alameda Therezinha da Silva Abrucez, Nº 
256, Estância das Flores, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
OSVALDO GOMES DA CUNHA FILHO e de LE-
ONEIDE LAZARA DE MORAIS. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, Fisioterapeuta, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 27 de maio de 1991, residente 
e domiciliada na Alameda Therezinha da Silva Abru-
cez, Nº 256, Estância das Flores, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de VALDIMIL MILANI JUNIOR e de CLEIDE 
LÚCIA PANINI MILANI. 

DIOGO RICARDO BATISTA e DANIELE MARIA 
TELLES. Ele, de nacionalidade Brasileira, químico, 
solteiro, nascido em SÃO MANUEL, SP, no dia 16 de 
junho de 1993, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de FLÁVIO OLIVEIRA BATISTA e de MARLENE 
APARECIDA RICARDO BATISTA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, zootecnista, solteira, nascida em BO-
TUCATU, SP, no dia 20 de março de 1992, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO TELLES e 
de JOANA VIDOTTO TELLES. 

LUCIANO JOSÉ DA SILVA e MARIA RAQUEL DE 
MELLO. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de 
produção, solteiro, nascido em RECIFE, PE, no dia 25 
de setembro de 1969, residente e domiciliado na Rua 
Regente Feijó, Nº 28, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de IRINEU JOSÉ DA SILVA e de MARIA 
DAS MERCÊS SILVA. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, doméstica, solteira, nascida em MARILÂNDIA DO 
SUL, PR, no dia 26 de março de 1973, residente e do-
miciliada na Rua Regente Feijó, Nº 28, Jardim Mauá II, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de VIVALDO RODRIGUES 
DE MELLO e de MARIA FRANCISCA DE MELLO. 

JHONATA NASCIMENTO RODRIGUES e KARI-
NA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar de logística, solteiro, nascido 
em EUNÁPOLIS, BA, no dia 13 de abril de 1998, 
residente e domiciliado na Rua Mário Venturini, Nº 
171, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de PAULO FLORES RODRIGUES e de VANUZA 
SANTOS NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, assistente fiscal, solteira, nascida em CAM-
PINAS, SP, no dia 15 de julho de 1997, residente e 
domiciliada na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 
203, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA e de NAILZA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

VÍTOR CÉSAR DE OLIVEIRA BEZERRA e MA-
RIANA DEL COL PASTANA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, médico veterinário, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 24 de maio de 1992, resi-
dente e domiciliado na Rua Arthur Nogueira, Nº 336, 
Jardim Mauá, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
SERGINALDO SOARES BEZERRA e de RENATA 
APARECIDA DE OLIVEIRA BEZERRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, médica veterinária, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 03 de novembro de 
1989, residente e domiciliada na Rua Arthur Noguei-
ra, Nº 336, Jardim Mauá, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
LUIZ ANTONIO PUPO PASTANA e de MARLÚCIA 
AGUIAR DEL COL PASTANA. 

JORGE AUGUSTO DEFENDI PENTEADO e ÉRI-
KA THAYNI BARBOSA DE VASCONCELOS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, médico veterinário, soltei-
ro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 04 de janeiro 
de 1985, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do 
Sul, Nº 614, Jardim São João II, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de FERNANDO CESAR BALDO PENTEADO 
e de SILVIA REGINA DEFENDI PENTEADO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, Analista de transporte, sol-
teira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06 de maio 
de 1988, residente e domiciliada na Rua Rio Grande do 
Sul, Nº 614, Jardim São João II, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de LUCICLÁUDIO DE VASCONCELOS e de 
JANETE BARBOSA DE VASCONCELOS. 

RENATO AUGUSTO ROSSI e ALINE APARECI-
DA DE GODOI. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
professor, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 17 de fevereiro de 1987, residente e domici-
liado na Rua Paraná, Nº 687, , JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOSÉ CARLOS ROSSI e de LUCIA PAU-
LINA MARIN ROSSI. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, Recepcionista, solteira, nascida em SERRA 
NEGRA, SP, no dia 03 de junho de 1994, residente e 
domiciliada na Rua Domingos Manoel Cordeiro, Nº 
652, Tabaranas, SERRA NEGRA, SP, filha de CAR-
LOS ROBERTO DE GODOI e de CLEIDE MARIA 
TIOSSE FIORINI DE GODOI. 

HELCIO GONÇALVES e GRACILENA GAMA DO 
PRADO GASPARI. Ele, de nacionalidade Brasileira, su-
pervisor de cobrança aposentado, divorciado, nascido em 
MONTE MOR, SP, no dia 24 de maio de 1959, residente 
e domiciliado na Rua Fortunato Antônio Chiurato, Nº 
129, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filho de JAYR 
GONÇALVES e de FRANCISCA ALVINA SANDER 
GONÇALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
administrativa, viúva, nascida em SOROCABA, SP, no 
dia 20 de agosto de 1960, residente e domiciliada na Rua 
Fortunato Antônio Chiurato, Nº 129, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de SINVAL DO PRADO e de 
MARIA HELENA GAMA DO PRADO. 

CÁSSIO ENÉAS DA SILVA e JÉSSICA HELENA 
DA SILVA ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, polidor automotivo, solteiro, nascido em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 05 de julho de 1985, residente e domi-
ciliado na Rua Jabuticabeira, Nº 677, Jardim Roseira, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ERONILDES ENÉAS 
DA SILVA e de SEVERINA ALVES DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
PEDREIRA, SP, no dia 21 de janeiro de 1995, residen-
te e domiciliada na Rua Jabuticabeira, Nº 677, Jardim 
Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de PAULO SÉRGIO 
DE ALMEIDA e de ZILMA APARECIDA DA SILVA. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-
-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 04 de fevereiro de 2021.
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Em São Paulo, professores anunciam 
greve para aula presencial

Prefeitura de Holambra distribui kits de alimentação escolar

Na UTI, estado de saúde do 
prefeito de Hortolândia piora

Prefeitura de Amparo realiza 
reunião com setor hoteleiro e 
agências de turismo da cidade

Ruas de Artur Nogueira 
recebem pinturas em lombadas 
e placas de sinalização

A greve não se estende para o ensino remoto
O Sindicato dos Profes-

sores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo (Apeo-
esp) aprovou greve contra a 
volta das aulas presenciais 
a partir da próxima segun-
da-feira, 08. Em assem-
bleia regionalizada virtual, 
91% da categoria votou a 
favor da paralisação a fim 
de “preservar vidas, tanto 
de professores quanto de 
estudantes, funcionários e 
familiares”. Já 82% foram 
favoráveis a permanecer 
com o ensino remoto. 

“Não há condições 
para um retorno seguro. 
As escolas não apresen-
tam a mínima infraestru-
tura. Recebemos a todo 
momento fotos e vídeos 
de professores mostrando 
banheiros quebrados, lixo 
acumulado, goteiras, álco-
ol em gel vencido. E tudo 

isso já está causando con-
sequências graves”, afirma 
a presidente da Apeoesp e 
deputada estadual, Maria 
Izabel Azevedo Noronha 
(PT), conhecida como pro-
fessora Bebel.

“A Apeoesp fez um le-
vantamento em que cons-
tatou até agora 147 casos 
de covid em escolas. Todas 
tiveram algum tipo de ati-
vidade presencial. Imagine 
o que vai acontecer quando 
milhões de estudantes vol-
tarem para as aulas presen-
ciais no Estado”, continua. 

Serão realizados atos e 
manifestações ao longo da 
semana para reafirmar a 
posição, informa o sindica-
to. A professora Bebel diz 
que haverá campanha de 
esclarecimento nas redes 
sociais, rádio, TV, carretas 
e manifestações regionais.

Ainda foi realizado pela 
associação um relatório 
com os casos confirmados 
do Covid-19 de funcioná-
rios que trabalharam pre-
sencialmente em escolas 
públicas e particulares do 
estado. A Secretaria da 
Educação de São Paulo es-
clarece que a Apeoesp “es-
quece de contabilizar os 
riscos diversos atrelados 
ao atraso educacional e à 
saúde emocional e men-
tal das milhares crianças e 
adolescentes”.

Ainda reitera que entra-
rá com “medidas judiciais 
cabíveis e informa em caso 
de eventuais faltas, o supe-
rior imediato irá analisar a 
justificativa apresentada, 
de acordo com a legisla-
ção. Faltas não justificadas 
pelos profissionais serão 
descontadas”.

A Prefeitura de Holam-
bra distribui no dia 18 de 
fevereiro cerca de 2.350 
kits de alimentação escolar 
para estudantes matricu-
lados na Rede Municipal 
de ensino. O objetivo da 
medida, passado o mês 
de recesso, é recompor a 
merenda que seria servida 
nas unidades a partir desse 
mês. Os alunos seguem em 
regime de estudo à distân-
cia por conta da pandemia, 
com previsão de retomada 
presencial para 1º de mar-
ço.

Os alimentos serão 
entregues entre 7h30 e 
18h na unidade em que a 
criança ou jovem está ma-
triculado. Não é possível 
buscá-los em outras datas 
em função da presença de 
itens perecíveis na compo-

sição do kit. Eles devem 
ser retirados pelo pai, mãe 
ou responsável legal do 
aluno, que precisa apre-
sentar um documento de 
identificação, como RG ou 
CPF, e o Cartão Cidadão 
do estudante.

O diretor municipal de 
Educação, Alexandre Mo-
reira, ressalta que a distri-
buição é feita para todos 
os estudantes da rede mu-
nicipal de ensino, do ber-
çário ao 9º ano do ensino 
fundamental e também aos 
alunos da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). “O 
mês de fevereiro marca, 
ainda que no formato não 
presencial, o retorno às ati-
vidades escolares. E com 
elas, retomaremos também 
a entrega dos kits de ali-
mentação”, diz.

Os itens variam de 
acordo com a orientação 
nutricional para cada faixa 
de idade. Todos os kits, to-
davia, são compostos por 
frutas e legumes, peito de 
frango desossado e sem 
pele, itens básicos como 
arroz, feijão, macarrão, sal, 
óleo e leite em pó e, em al-
guns casos, itens comple-
mentares como ovos, bis-
coitos e outros artigos.

“Sabemos que a alimen-
tação oferecida pelas esco-
las é fundamental para o 
desenvolvimento dos alu-
nos e para que eles tenham 
melhor aproveitamento 
do ponto de vista de ensi-
no. Por essa razão vamos 
oferecer os kits durante o 
período em que durar o es-
tudo à distância”, explica o 
prefeito Fernando Capato.

O prefeito de Hor-
tolândia, Angelo Peru-
gini (PSD), na UTI des-
de quarta-feira, 03, em 
hospital de São Paulo, 
apresentou piora no es-

tado de saúde. No dia da 
transferência, a assesso-
ria da prefeitura comu-
nicou que seu estado era 
estável.

Perugini foi diagnos-

ticado com Covid-19 no 
início da semana. Nesta 
sexta-feira, 05, Angelo 
está na UTI com cerca de 
80% do pulmão compro-
metido.

O secretário munici-
pal de Cultura e Turis-
mo e Desenvolvimento 
Econômico, Paulo Fer-
nandes, recebeu nesta 
semana o setor hoteleiro, 
agências e guias de turis-
mo para discutirem sobre 
a expectativa de futuro 
do turismo na cidade. Na 

reunião, foram apresenta-
dos novos roteiros turísti-
cos de Amparo e futuros 
cursos de capacitação tu-
rística para guias locais. 

O primeiro roteiro é 
cultural e aborda assun-
tos históricos e religiosos 
da cidade. Outros roteiros 
sobre vinícolas e alambi-

ques da cidade ainda es-
tão em elaboração.

Com isso, a prefeitu-
ra pretende fomentar o 
turismo no município e 
preparar os profissionais 
da área para que recepti-
vidade e a experiência do 
turista seja cada vez me-
lhor e mais completa.

O departamento de 
Trânsito de Artur Noguei-
ra está realizando a pintu-
ra de lombadas e placas 
de sinalização em ruas da 
cidade. Ao longo do mês, 
outras vias do município 
receberão manutenção.

A intenção, segundo o 
departamento, é melhorar 
a segurança viária, além 

de garantir que o tráfe-
go de veículos ocorra de 
acordo com a velocidade 
prevista para a via. “En-
contramos a cidade mui-
to mal sinalizada. Nosso 
objetivo é cuidar da se-
gurança dos nossos mo-
toristas e pedestres, por 
meio de ações como essa, 
que previnem acidentes e 

facilita o tráfego de veí-
culos dentro dos bairros”, 
ponta.

Os locais que rece-
beram pintura possuem 
grande circulação de pe-
destres e fluxos de veícu-
los por estarem próximos 
a escolas, estabelecimen-
tos comerciais, residên-
cias, dentre outros.

Greve dos professores

Professores alegam que não há condições para retorno seguro

São mais de 2.350 kits de alimentação

Prefeito de Hortolândia

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Polícia Municipal define quatro setores estratégicos 
para combater criminalidade em Artur Nogueira

Região

mos trabalhado para que 
nossos munícipes se sin-
tam protegidos nas ruas 
e dentro de suas casas”, 
destaca o prefeito. 

Como funcionará?
Na parte da ROMU e 

Canil, o inspetor Libera-
to preparará a equipe para 
combater ações criminosas 
em parceria com os cães 
farejadores. O setor traba-
lhará em estratégias para o 
patrulhamento preventivo 

e planejado, bem como a 
proteção dos espaços pú-
blicos, com atuação nos 
locais de maior incidência 
de criminalidade.

No setor de logística, 
o inspetor Jorge provi-
denciará cursos para que 
os guardas se atualizem e 
desempenhem o trabalho, 
conforme prevê a legisla-
ção. Para tanto, os agentes 
receberão cursos de re-
ciclagem, tais como tiro, 
atendimento à mulher víti-

Seis policiais municipais foram nomeados em cerimônia no Gabinete do 
Executivo

DIVULGAÇÃO

Divisão foi formalizada em cerimônia de nomeação realizada 
nesta segunda-feira, dia 1º, no Gabinete do Executivo

A Secretaria de Segu-
rança Pública, Trânsito e 
Defesa Civil de Artur No-
gueira realizou, nesta se-
mana, uma cerimônia de 
nomeação de seis policiais 
municipais. A solenidade 
aconteceu no Gabinete do 
Executivo. Participaram da 
nomeação o prefeito Lucas 
Sia (PSD), o secretário da 
pasta dr. Roberto Daher, o 
secretário adjunto Marcelo 
Sardinha, e os guardas em-
possados em suas respec-
tivas funções: comandante 
Santini, sub-comandante 
Éder, e os inspetores Jorge, 
Dionísio, Ortiz e Liberato. 

Com a designação dos 
cargos, a Polícia Municipal 
deve atuar em quatro seto-
res, divididos entre Ron-
da Ostensiva Municipal 
(ROMU) e Canil, Logísti-
ca, Ordem Social e Inteli-
gência. A divisão facilitará 
o trabalho dos agentes e 
garantirá uma atuação ain-
da mais eficiente da Poli-
cial Municipal na seguran-
ça do município. 

“A população noguei-
rense merece andar e dor-
mir em paz, sem o medo 
de ser assaltado ou de ter a 
sua segurança violada. Te-

ma de violência, abuso de 
autoridade, dentre outros. 

“Esses cursos são co-
brados pelo judiciário do 
Ministério Público (MP) 
e farão com que nossos 
policiais tenham um de-
sempenho ainda melhor e 
atendam a população no-
gueirense da forma que 
merece ser atendida”, ex-
plica Daher.

Na área de Ordem So-
cial, comandada pelo ins-
petor Ortiz, serão tratadas 
ações de combate ao crime 
contra o Meio Ambien-
te, bem como a violência 
contra a mulher. Já no se-
tor de Inteligência, lidera-
do pelo inspetor Dionísio, 
será feito o monitoramen-
to, além do levantamento 
dos principais pontos de 
criminalidade na cidade. 
O intuito é que os agentes 
possam atuar em um com-
bate mais efetivo e pre-
ventivo nesses locais. 

Atualmente, segundo 
a pasta, Artur Nogueira 
conta com um efetivo de 
48 policiais municipais 
que auxiliam na segurança 
pública do município, em 
conjunto com as polícias 
Civil e Militar.

Serra Negra solicita ao 
Estado repasse de R$5 
milhões à saúde pública

A prefeitura de Serra 
Negra solicitou à Secre-
taria de Estado da Saú-
de a liberação de recur-
sos para a ampliação de 
Unidades Básicas, ma-
nutenção de programas 
e projetos, assim como 
para a compra de equi-
pamentos. Além disso, 
defendeu ainda a am-
pliação do número de 
vagas aos pacientes do 
Sistema Único de Saú-
de (SUS) e a implanta-
ção de uma unidade da 
Rede Lucy Montoro e 
do AME Cirúrgico.

As reivindicações do 
município constam do 
relatório elaborado pelo 
prefeito Elmir Chedid 
e pelo secretário muni-
cipal de Saúde, Ricardo 
Fávero Minosso. O do-
cumento foi apresenta-
do em reunião entre o 
deputado Edmir Chedid 
(DEM) e o secretário de 
Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn. Também 
participaram Ricardo 
Fávero Minosso e o as-
sessor Nelson Koki.

No relatório, o muni-
cípio comprova a neces-
sidade da liberação de 
mais R$5 milhões para 
a construção da Base 
Central de Ambulâncias 
e do Setor de Transpor-
tes (orçados em R$1 mi-
lhão), para a reforma e a 
ampliação de Unidades 
Básicas de Saúde e cons-
trução de UBS no centro 
(R$3 milhões) e para a 
realização de cirurgias 
eletivas (R$1 milhão). 
“Tudo está devidamente 
documentado”, afirma.

Na ocasião, o secre-
tário de Estado da Saúde 
afirma que, em decor-
rência da pandemia do 
coronavírus, muitos in-
vestimentos tiveram que 
ser realocados a fim de 
atender a demanda dos 
municípios. “No entan-
to, os requerimentos do 
deputado Edmir Chedid 
serão reavaliados e re-
discutidos. A intenção é 
garantir todos os bene-
fícios possíveis a Serra 
Negra”, complementa 
Jean Gorinchteyn.


