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Saúde de Santo Antônio de Posse retoma 
os serviços de laboratório de análises 
clínicas no município

Alunos da ETEP conquistam 
medalhas de ouro na Olimpíada 
Nacional de Ciências

Fase vermelha frustra donos de serviços 
não essenciais que buscavam por 
recuperação econômica

Senador Major Olímpio participa  
de encontro com autoridades  
em Morungaba

Nesta sexta-feira, 05, Jagua-
riúna registrou superlotação de 
126% nos leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). O 
cenário é reflexo do agravamen-
to da pandemia de coronavírus, 
onde cidades da região e todo o 
Brasil tem registrado pressão no 
sistema de saúde.

Por conta disso, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
vai reorganizar o atendimento nas 
unidades de saúde do município 
a partir de segunda-feira, 08. As 
novas medidas juntam-se às ou-
tras ações que já foram adotadas 
para melhorar o atendimento na 
rede, como a reestruturação do 
Hospital Municipal Walter Ferra-
ri e a inauguração do novo Cen-
tro de Especialidades Médicas. 
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Cidades da região 
tem registrado 
pressão no 
sistema público 
de saúde

Nesta semana foram retoma-
dos os serviços de laboratório de 
análises clínicas em Santo Antô-
nio de Posse, unidade que estava 
desativada desde 2017 e que ago-

ra conta com todos os serviços. 
O retorno, implementado pela 
nova gestão, tem como principal 
objetivo agilizar o resultado dos 
exames e auxiliar os médicos 

nos diagnósticos dos pacientes 
do Pronto Socorro e PSFs, dando 
melhor qualidade, agilidade, efi-
ciência e precisão no atendimento 
aos munícipes.               Página 7

Pequena cerimônia com  autoridades e imprensa marca a retomada dos serviços

Participaram do desafio estudantes do Ensino Médio e do 8ª e 9º ano do Ensino Fundamental

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

Alunos da Escola Técnica de 
Paulínia (ETEP) conquistaram 
oito medalhas de ouro na Olim-
píada Nacional de Ciência. A pri-
meira fase, realizada nos dias 06 e 
07 de agosto de 2020, contou com 
mais de dois milhões de inscritos, 

incluindo 83 estudantes da ETEP, 
sendo que 54 deles passaram para 
a segunda fase, realizada em 22 
de janeiro de 2021. Em virtude da 
pandemia, as provas ocorreram 
de forma online.           
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Com o retorno de todo o Estado 
de São Paulo para a fase vermelha 
do Plano de Retomada da Economia, 
donos dos serviços não essenciais te-
mem o cenário, pois, após um ano de 

pandemia, a decisão deve afetar brus-
camente os empreendimentos. A fase 
tem início neste sábado, 06, e segue 
até o dia 19.             
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O senador Major Olímpio esteve em 
Morungaba reunido com autoridades. 
Importantes pedidos foram feitos ao se-
nador, inclusive pelo prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis. Uma das solicitações 

protocoladas durante o encontro foi o 
recapeamento e revitalização da Estrada 
Municipal Benedito Olegário Chiovatto, 
no bairro dos Silvas.
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A Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da Secretaria 
de Agricultura, realizou, nes-

ta semana, uma palestra gra-
tuita voltada aos agricultores 
do município. O evento, que 

lançou a Campanha “Calagem 
de Outono”, aconteceu no sa-
lão da Terceira Idade e reuniu 

cerca de 40 produtores locais. 
O encontro ainda contou com 
sorteios e testes rápidos de 

Covid-19 disponibilizados 
pelo Senar.
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Secretaria de Saúde do município anuncia mudanças no atendimento

Leitos de UTI em 
Jaguariúna atingem 
126% de superlotação

Prefeitura de Artur Nogueira lança Campanha “Calagem de Outono” para agricultores
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o setor de tec-
nologia é o que mais cresce no mundo, mas ape-
nas 20% das vagas são ocupadas por mulheres. 
Empresas e startups buscam no mercado novos 
talentos para ocupar posições em áreas com am-
pla defasagem de profissionais, como desenvol-
vimento, programação, gestão de frotas e até no 
setor de saúde - que passa por uma profunda e 
acelerada transformação digital, principalmente 
após o início da pandemia da Covid-19.

De acordo com dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED), 
enquanto as mulheres representam 45,3% dos 
postos de trabalho do mercado formal, conside-
rando todos os setores econômicos, na indústria 
de produtos de limpeza, que movimenta R$26 
bilhões por ano, o índice é de apenas 26%. Mas 
este cenário não deve durar muito tempo, pois 
a participação feminina, entre os fabricantes de 

saneantes, vem sendo bastante estimulada nos 
últimos anos e tem crescido o número de mu-
lheres no setor. 

Além de toda a carga profissional, muitas 
também são mães, esposas e donas de casa. 
Conciliar tantas atividades ao mesmo tempo 
nem sempre é reconhecido pela sociedade, 
especialmente no mundo dos negócios. Mas 
o fato é que, atualmente, existem 24 milhões 
de mulheres empreendedoras no Brasil, se-
gundo a pesquisa Empreendedorismo Femi-
nino no Brasil publicada em 2019 pelo Sebrae 
em parceria com a Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). Elas têm mais escolaridade 
que os homens (16%) e mesmo estando mais 
preparadas ainda sofrem com preconceito de 
gênero, machismo, diferença salarial, entre 
outros problemas.

É preciso enaltecer e parabenizar todas as mu-
lheres, por todas as suas lutas. Mulheres, parabéns! 

EDITORIAL
Dia da Mulher 
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COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia
• Jaguariúna  

• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Tomaz de Aquino Pires*

Nesta semana a imprensa escrita publi-
cou uma charge em que o homem per-
gunta à Mulher:- “Você sabia que Deus 
criou o Homem antes da Mulher?”  Ao 
que ela responde: _“ Sabia. É que o ras-
cunho vem sempre antes da obra-pri-
ma”. Com este jocoso toque veio-me à 
memória a figura da Mãe. A Mulher é 
realmente uma obra-prima!   Qual filho 
não se lembra saudoso da dedicação  
de sua Mãe? Os filhos têm a graça de 
presenciar sua Mãe em Família como 
radares que a tudo captam e observam.  
Analisam sua Mãe como Esposa, Fi-
lha, Irmã,Sogra, Nora. Aquela divina 
companhia, espírito de colaboração, 
solidificação do Lar, é medianeira na 
formação dos filhos, braço direito do 
Marido, planejamento familiar, con-
tenção de gastos, zeladora da compa-
nhia dos filhos, intercessora de todos. 
O homem testemunha na convivência 
diária a elaboração da Mulher tanto na 
constituição da Família como da So-

ciedade. Sua necessária participação 
social, empenho profissional, realiza-
ção cidadã, política. A Casa da Memó-
ria “Padre Gomes” quer saudar e exal-
tar a sua figura, neste 8 de março, DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER. 
Por sua coragem, fortaleza, perseve-
rança e realização nas lutas que assu-
me, dedicação, paciência, responsabi-
lidade, abnegação, renúncia, por ser 
fonte de amor incondicional para com 
sua obra-prima: os filhos.É guerreira, 
batalhadora! Ela foi criada, formada e 
polida por sua mãe, a mulher do pas-
sado. E sua Mãe foi educada pela Avó, 
geração anterior. Cada geração liga-se, 
em sua criação, com gerações passa-
das. Vão somando-se experiências de 
séculos e as gerações vão aprimoran-
do-se e constituindo a Mulher com 
importantíssimos papéis na sociedade 
contemporânea. Desta forma, para re-
verenciar a Mulher, hoje, para compre-
ender seu papel, buscamos a sua his-

tória, servimo-nos da Memória. Nesta 
Casa, encontramos nomes de Mulheres 
Batalhadoras nas memórias de ilustre 
cidadão jaguariense, memorialista, far-
macêutico, Sub-Prefeito Lauro Navar-
ro ( abril/1986). Ele cita abençoados 
ventres pioneiros que alicerçaram a 
família da Vila Bueno e da Estação de 
Jaguary.  Reverencia a luta de viúvas 
formando, sozinhas, seus filhos.  Com 
a escassez de recursos financeiros, na 
dificuldade de escolarização, na au-
sência de cuidados médicos, na labuta 
diária de sol a sol, na rudeza dos cos-
tumes, endireitando os caminhos dos 
filhos nos valores cristãos, no trabalho 
digno “Fide et Labore”. Elas cumpri-
ram com seu papel, construíram sua 
história, firmaram-se, venceram para 
que a Mulher acumulasse, hoje, tão 
rica experiência histórica. O redator da 
presente pede licença ao saudoso me-
morialista, nosso amigo da Paróquia 
e de Padre Gomes para que, pinçando 

nomes das viúvas de seu artigo, através 
dessas VIÚVAS HEROÍNAS homena-
gear a todas as MULHERES nesta ex-
pressiva data: Teresa Victória  Turato,.
Teresa Machado de Almeida, Cezira 
Turato Navarro, Maria  Luppi Frachet-
ta, Elisa Chiavegato Poltroniéri, Lu-
ísa Marchioretto Funchine, Cezarina 
Figueiredo, Elvira Jasso, Ida Tassina-
ri Jasso, Rina Frachetta Bergamasco, 
Olívia Moraes, viúva, mãe de Nabor de 
Moraes (herói tombou na Revolução de 
32), Ursulina Pires Behmer, Maria Fer-
rari Búffolo, Ercília Abrocezzi Mussato 
, Nhá Candinha Siqueira. Através des-
tas primeiras relatadas pelo ilustre far-
macêutico e memorialista do Jaguary, a 
Casa da Memória Padre Gomes home-
nageia a todas as mulheres. Parabéns 
por sua construção de nossa história! 

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

Dia Internacional da Mulher, dia 08 de março

Sandra R. Ribeiro*

Não vamos permitir que a nossa saúde 
mental se deteriore. A vacina está che-
gando até nós, porém, a passos lentos, 
mas já estão tomando às devidas pro-
vidências para que chegue mais rápido 
aos postos de vacinação, pois todas as 
pessoas precisam ser imunizadas com 
urgência e sem furar a fila. Desespe-
ro de causa não resolve! A situação 
chegou num ponto, que se faltar bom 
senso por parte de todos, sem exce-
ção, a pandemia vai de mal a pior e, 
nunca vai chegar ao fim.  Segundo os 
infectologistas é necessário que 70% 
da população seja vacinada respeitan-
do as duas doses necessárias para que 
ocorra a imunização, assim ficaremos 
livres da Covid19. Por enquanto ainda 
estamos correndo o risco de nos conta-
minar e de passarmos o vírus à diante 
com rapidez. O Coronavírus e suas va-
riantes ainda está partindo pra cima da 
gente com força total, prova disso são 
os aumentos de casos da Covid19, in-
ternações em UTIs e de óbitos que dis-

pararam praticamente no Brasil todo 
novamente.
 Diante desse cenário caótico, preci-
samos continuar com o distanciamen-
to social, uso de máscaras e álcool em 
gel, lavar bem às mãos com frequên-
cia e evitar colocá-las no nariz, boca 
e nos olhos, que são considerados 
pelos infectologistas como “porta de 
entrada para a contaminação pelo Co-
ronavírus”. Por enquanto esses proce-
dimentos está sendo a nossa salvação. 
Segundo os especialistas, as aglomera-
ções contribuem muitíssimo para uma 
rápida contaminação. É muito louco 
isso! Mas é uma realidade e não deve-
mos negá-la. Infelizmente o que vemos 
é o desleixo total por parte de alguns 
grupos de pessoas, por conta disso es-
tamos pagando um preço alto assistin-
do essa doença tão perversa dominar o 
Brasil, contaminando e matando mui-
tas pessoas.
Nem sei se vai adiantar eu falar, mas 
fica aqui um pedido a todas as pessoas. 

Por favor, colaborem escutem os mé-
dico, os especialistas, acreditem que 
estamos sim, vivendo uma crise na 
saúde muito grave e, ela só vai passar 
se houver uma colaboração recíproca. 
É preciso parar de buscar a contami-
nação, controlar os impulsos e dá um 
tempo principalmente nas aglomera-
ções. Não é fácil, pois implica em mu-
dança de hábito e, existem mudanças 
que a pessoa necessita da ajuda de um 
profissional caso não consiga se livrar 
sozinha. Essa resistência de as pessoas 
não atenderam ao apelo das autorida-
des em saúde, pode ser um sintoma, 
talvez, algo que direciona o indivíduo 
inconscientemente à pulsão de morte, 
um comportamento autodestrutivo que 
acaba atingindo outros indivíduos.
Existem pessoas que estão realmente 
em pânico, com muita ansiedade a pon-
to de não conseguir raciocinar direito. 
O pior é que essas pessoas fazem a sua 
parte respeitando, praticando o distan-
ciamento social, seguindo às regras de 

higiene, mas acham que não vai adian-
tar e acabam se entregando e cometen-
do suicídio, acham melhor se matar 
do que ficar à espera de um leito de 
UTI, que no momento não tem, pensa 
que só assim seu sofrimento acaba. Se-
gundo ABP (Associação Brasileira de 
Psiquiatria) houve um aumento signifi-
cativo de suicídio durante a pandemia. 
Parece que estamos vivendo também 
uma epidemia de transtornos psiquiá-
tricos. A situação é crítica, mas temos 
que manter a calma! É preciso agir de 
forma consciente e pensar no coletivo. 
Estamos “alimentado o Coronavírus”. 
Dando chance para ele nos devorar. 

Sugestão: Leiam sobre “Cadeia Ali-
mentar”

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

Calma!
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Cidades da região tem registrado pressão no sistema público de saúde

Nesta sexta-feira, 05, 
Jaguariúna registrou su-
perlotação de 126% nos 
leitos de Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI). O 
cenário é reflexo do agra-
vamento da pandemia de 
coronavírus, onde cidades 
da região e todo o Brasil 
tem registrado pressão no 
sistema de saúde.

Por conta disso, a Pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde, vai re-
organizar o atendimento 
nas unidades de saúde do 
município a partir de se-
gunda-feira, 08. As novas 
medidas juntam-se às ou-
tras ações que já foram 
adotadas para melhorar 
o atendimento na rede, 
como a reestruturação do 
Hospital Municipal Walter 
Ferrari e a inauguração do 
novo Centro de Especiali-
dades Médicas. 

O objetivo é dar mais 
agilidade e otimizar os 
serviços, sobretudo nas 
ocorrências de urgência e 
emergência. Com as no-
vas medidas, a partir de 
segunda as urgências clí-
nicas gerais e pediátricas 

serão centralizadas na 
Unidade de Pronto-Aten-
dimento (UPA) 24h. Já os 
casos de pessoas com sin-
tomas de Covid-19 conti-
nuam a ser direcionados 
para a Unidade de Campa-
nha, localizada ao lado da 
UPA. No Pronto-Socorro 
do Hospital Municipal, fi-
cam centralizados os casos 
de emergências clínicas, 
pediátricas, ortopédicas, 
obstétricas, ginecológicas, 
entre outras.

“Depois de um ano da 
pandemia, essa é mais uma 
medida que adotamos para 
otimizar o fluxo de atendi-
mento na saúde de Jagua-
riúna, medida essa que se 
junta às demais já toma-
das, como o aumento do 
número de leitos clínicos 
e a criação de 15 leitos de 
UTI, entre outras”, explica 
a secretária de Saúde de 
Jaguariúna, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão.      

Nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS’s) e 
Centro de Especialidades 
Médicas permanecem os 
atendimentos da atenção 
primária. Durante a fase 

vermelha, para evitar aglo-
merações, são priorizados 
os atendimentos de casos 
crônicos, gestantes e ido-
sos, para emergências. 
Para os demais casos não-
-emergenciais, a orienta-
ção é para que as pessoas 
aguardem um pouco mais 
para ir ao médico.

Restrição visando 
melhora 

Por causa dos altos ín-
dices de ocupação em lei-
tos em toda a região e no 
Estado, a partir da 00h 
deste sábado, 06, começa 
a vigorar a fase vermelha 
do Plano de Retomada da 
Economia. Durante o pe-
ríodo, que deve valer por 
pelo menos duas semanas, 
apenas serviços essenciais 
podem funcionar.  A medi-
da foi anunciada na quar-
ta-feira, 03, dia em que o 
governador João Doria 
(PSDB) indicou situação 
crítica no Estado.

“Vamos enfrentar as 
duas piores semanas da 
pandemia desde o primei-
ro caso de Covid-19 no 
País. Há 41 dias o Brasil 

Leitos de UTI em Jaguariúna 
atingem 126% de superlotação

Secretaria de Saúde do município anuncia mudanças no atendimento

IVAIR OLIVEIRA

Fase vermelha frustra donos de serviços 
não essenciais que buscavam por 
recuperação econômica

Com o retorno de todo o 
Estado de São Paulo para a 
fase vermelha do Plano de 
Retomada da Economia, 
donos dos serviços não 
essenciais temem o cená-
rio, pois, após um ano de 
pandemia, a decisão deve 
afetar bruscamente os em-
preendimentos. A fase tem 
início neste sábado, 06, e 
segue até o dia 19.

A proprietária de um 
salão de beleza de Jagua-
riúna, Thais Matos Zappa-
roli, estava preparada para 
realizar uma ação em alu-
são ao Dia da Mulher. Ela 
teme não conseguir pagar o 
investimento feito e débitos 
anteriores.

“Estávamos atendendo 
cerca de 60% a menos e, 
por isso, pensamos em fa-
zer essa ação com horário 
marcado, sem aglomera-
ção”, explica Thais, que 
tinha todos os horários da 
agenda preenchidos neste 
dia. “Sem contar que foi 
um evento programado há 
quase um mês. Houve in-

vestimento com voucher e 
mercadoria. Seria um dia 
para desafogar os débitos e, 
três dias antes veio a notícia 
da fase vermelha”, lamenta 
a consultora financeira Ju-
liana Vilas Boas.

Thais relata que este mo-
mento é de desespero. “Além 
de ter investido, estávamos 
felizes em ver a agenda pra-
ticamente como era antes da 
pandemia. Até o emocional 
abala”, lamenta.

Thais sempre respeitou 
todos os decretos de funcio-
namento e, posteriormente, 
quando possibilitada de 
retornar aos trabalhos, de 
cuidados sanitários. “Mas 
demorou que as clientes ti-
vessem coragem de sair de 
casa. Em meados de agosto 
e setembro que o movimen-
to aumentou, mas ainda as-
sim não era como antes da 
pandemia”.

O salão está em fun-
cionamento desde julho 
de 2019. Foram quase oito 
meses de pleno funciona-
mento. “Eu estava traba-

lhando tão bem que con-
segui fazer uma reserva de 
dinheiro. Quando come-
çou a pandemia, consegui 
manter tudo até outubro. A 
partir daí, não tinha mais 
de onde tirar. Tinha que tra-
balhar hoje para pagar uma 
conta amanhã”, conta. 

Os serviços essenciais 
param, mas as contas não. 
Thais, assim como muitos, 
tem compromisso com alu-
guel, luz e água. 

Thais e Juliana se ques-
tionam como pagar estes 
serviços sem a possibilida-
de de trabalhar. “É o verda-
deiro to vendendo o almo-
ço para pagar a janta. Não 
estou vendendo o almoço, 
como vou pagar a janta?”, 
diz a consultora. “Eu não 
sei o que vou fazer”, preo-
cupa-se Thais.

Por fim, Juliana ques-
tiona se Thais, que tem um 
serviço não essencial, irá 
continuar consumindo os 
produtos dos serviços es-
senciais. “Com que dinhei-
ro?”, diz.

Cenário assusta proprietária

DIVULGAÇÃO

tem mais de mil mortes por 
dia. É como se cinco avi-
ões caíssem todos os dias e 
todos seus ocupantes mor-
ressem”, diz. 

Consórcio
O município aderiu à 

criação de um consórcio 
para a compra de vacinas 
contra o Covid-19. A aqui-
sição direta dos imunizan-
tes pelos municípios por 
meio do consórcio é uma 
iniciativa da Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP) que 

deve acelerar o processo de 
vacinação da população. 

A previsão é que o con-
sórcio seja constituído, le-
galmente, até o dia 22 de 
março. A partir dessa data, 
será possível comprar as 
vacinas.
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Prefeito reúne-se com o Secretário de Estado 
do Turismo Vinicius Lummertz

Prefeitura conclui implantação 
de iluminação em LED na 
avenida Panaíno Destaque

Educação recebe Menção Honrosa 
pelo trabalho inédito e inclusivo 
que realiza com a Libras

Durante o encontro 
os prefeitos 
representantes 
apresentaram 
projetos que 
beneficiam os 
Municípios de 
Interesse Turístico 
(MIT)

reunidos com o secretário 
de Estado do Turismo Vi-
nicius Lummertz. Durante 

o encontro os prefeitos re-
presentantes apresentaram 
projetos que beneficiam 

os Municípios de Interesse 
Turístico (MIT), além soli-
citar a aprovação de títulos 

 Pedreira 

Reunião realizada na Secretaria do Estado

 Hortolândia  Amparo

Na sede da Secretaria 
de Estado do Turismo, o 
prefeito de Pedreira e se-
cretário da diretoria exe-
cutiva da Associação dos 
Municípios de Interesse 
Turístico do Estado de São 
Paulo (AMITESP), Hamil-
ton Bernardes Junior, jun-
tamente com o presidente e 
prefeito da cidade de Naza-
ré Paulista, Candido Murilo 
Pinheiro Ramos, estiveram 

DIVULGAÇÃO

de Estância Turística para 
aqueles que conseguiram 
cumprir todas as metas im-
postas pelo projeto do Go-
verno Estadual.

Para o prefeito Hamil-
ton, que esteve acompa-
nhado do vereador Ales-
sandro Luis de Godoy 
(Mole), a reunião foi po-
sitiva, com o secretário 
Vinicius Lummertz as-
sumindo o compromisso 
de viabilizar as propostas 
apresentadas. “O repasse 
de verbas aos Municípios 
de Interesse Turístico têm 
modificado as cidades em 
sua infraestrutura, como 
podemos constatar em Pe-
dreira, com a implantação 
do Centro de Atendimen-
to ao Turista, a revitaliza-
ção do Teleférico e obras 
no Complexo Turístico do 
Morro do Cristo, porém o 

Governo do Estado deve 
avançar nas propostas e re-
alizar a aprovação do título 
de Estância Turística aos 
municípios que consegui-
ram cumprir todas as soli-
citações do projeto”, desta-
ca o prefeito.

O prefeito de Nazaré 
Paulista, Candido Murilo, 
por sua vez, ressalta ao 
secretário que a entidade 
é privada e sem fins lucra-
tivos, e tem como objetivo 
representar os interesses 
dos associados, atuando 
sempre pelo fomento dos 
140 municípios de Inte-
resse Turístico do Estado, 
e pretende estar alinhada 
com a Secretaria de Es-
tado também em outros 
assuntos, como recursos e 
programas de capacitação 
e ainda captação de ver-
bas federais.

Luminárias LED, instaladas em postes ornamentais

Após o período de testes 
das luzes, a Avenida Pana-
íno, que integra as regiões 
do Jd. Santa Clara do Lago 
até o Jd. Novo Ângulo, 
está oficialmente ilumina-
da com luminárias LED, 
instaladas em postes orna-
mentais. A tecnologia LED 
tem maior potencial de lu-
minosidade, com eficiência 
energética e economia. 

A Avenida tem mais de 
dois quilômetros de via 
duplicada e asfaltada, des-
de a Avenida da Emanci-
pação até o Corredor Me-
tropolitano. Neste trajeto, 
está em construção uma 
ponte sobre o córrego que 
corta a via. 

A obra deste novo com-
plexo viário inclui cantei-
ro central, calçada para 
pedestres, ciclovia, guias 
e sarjetas, sistema de dre-
nagem de águas pluviais 
e iluminação de LED, to-
das ações já executadas. O 
trabalho é realizado com 
recursos financiados pelo 

Banco Banco de Desen-
volvimento da América 
Latina (CAF), provenien-
te de financiamento inter-
nacional contratado pela 
Prefeitura em 2018 para 
realização de diversas 
obras de infraestrutura e 
mobilidade urbana, ações 
que garantirão a retomada 
do desenvolvimento eco-
nômico da cidade.

Com a Avenida Panaí-
no, a população terá uma 
nova opção de trajeto en-
tre as regiões da cidade, 
com viário mais rápido, 
seguro e eficaz. Hoje, os 
motoristas da região do 
Jd. Santa Clara precisam 
pegar a Av. da Emancipa-
ção para seguir em dois 
trajetos possíveis sentido 
Novo Ângulo: pela Ponte 
da Esperança ou pela Ro-
dovia SP-101.

De acordo com a Se-
cretaria de Obras, com a 
abertura da Avenida a Pre-
feitura desafoga o trânsito 
na Av. da Emancipação, 

principalmente nos horá-
rios de pico. A nova aveni-
da também deve facilitar o 
acesso dos motoristas ao 
Corredor Metropolitano, 
de onde será possível se-
guir para Campinas pela 
SP-101.

Nova iluminação
Além da instalação de 

postes e luminárias LED 
nas avenidas em constru-
ção na cidade, a Prefeitura 
realiza a troca das lâmpa-
das antigas das ruas, de 
vapor de sódio, por novas 
lâmpadas com tecnolo-
gia LED. De acordo com 
a Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Gestão 
Estratégica, mais de 13 
mil pontos da cidade já 
receberam a substituição. 
A estimava é que, ainda 
neste ano, seja realizada a 
troca de mais 8 mil lâmpa-
das, totalizando a substi-
tuição de 22 mil luzes, ou 
seja, 100% das lâmpadas 
das ruas.

A Rede Municipal de 
Educação de Amparo des-
tacou-se no Congresso 
Nacional online de Educa-
ção Inclusiva/CONEI, que 
aconteceu de 10 a 13 de fe-
vereiro de 2021. O evento 
contou com a participação 
de pesquisadores renoma-
dos, como a Profª Dra Ma-
ria Teresa Eglér Mantoan, 
que coordena o Laborató-
rio de Estudos e Pesquisas 
em Ensino e Diferença 
(Leped), da Unicamp.

A coordenadora do Pro-
grama de Educação Inclu-
siva da Rede, Maria Luisa 
Pozzebom Benedetti, as 
professoras da Educação 
Especial Marisol Regina 
Pavani de Oliveira e Ro-
berta Maria Spajari Ani-
bal, e a assessoria Eliane 
Ramos apresentaram o tra-
balho “A prática da Educa-
ção Bilíngue e Inclusiva na 
Rede Municipal de Educa-
ção de Amparo”, que ob-
teve o primeiro lugar, por 
compartilhar uma forma 
inédita, no contexto nacio-
nal, de praticar a Educação 
Bilíngue e Inclusiva.

Para Eliane, nesse Con-
gresso “fomos vozes que 
comunicaram o envolvi-
mento, o compromisso e 
a dedicação de cada pro-
fessora que trabalha nas 
turmas comuns bilíngues 
e inclusivas, na Educação 
Especial, equipes escola-
res, famílias e alunos”. Ela 
destaca a importância do 

compromisso da Equipe 
da Secretaria Municipal de 
Educação que, desde 2006, 
move esforços para que a 
Educação Bilingue e In-
clusiva seja uma realidade.

A assessora, em parce-
ria com os profissionais da 
Rede, tem registrado e di-
vulgado os estudos que re-
aliza em artigos, capítulos 
de livros e outros meios. 
Parte dessa construção está 
disponível em seu douto-
rado que tem como título 
“Alfabetização e letramen-
to de alunos com surdez no 
ensino comum”, realizado 
na Unicamp. Nele, a pes-
quisadora retrata um caso 
da Rede que adquiriu a 
Libras e aprendeu a ler e a 
escrever na Língua Portu-
guesa.

Luisa Benedetti ressal-
ta que a Educação Bilín-
gue e Inclusiva faz parte 
do Programa ‘A educação 
tem muitas faces: educan-
do e aprendendo na diver-
sidade’, que teve início 
em 2001. A coordenadora 
acredita que o “entendi-
mento de como a inclusão 
escolar pode ser praticada 
no dia a dia é a grande base 
para a construção deste 
trabalho”.

Na Rede de Amparo, as 
turmas comuns, que teêm 
alunos considerados com 
surdez, têm dois professo-
res, um que se comunica na 
Língua Portuguesa e outro 
que sinaliza na Libras. As 

duas línguas são trabalha-
das ao mesmo tempo em 
todas as atividades com to-
dos da turma, criando um 
ambiente de imersão, pro-
pício à formação de alunos 
bilíngues. 

Essa prática educacio-
nal e pedagógica, pioneira 
no Brasil, recebeu o nome 
de Bilinguismo Conco-
mitante. Os serviços da 
Educação Especial, dentre 
eles, o Atendimento Edu-
cacional Especializado 
(AEE), tem um papel fun-
damental na identificação 
e na eliminação de barrei-
ras que dificultam ou im-
pedem que todos os alunos 
adquiram fluência tanto 
na Libras como na Língua 
Portuguesa.

Outra novidade criada 
pela Rede, e que chamou 
a atenção dos participantes 
do CONEI pelo seu inedi-
tismo e inovação, é a Aces-
sibilidade Sonora na Edu-
cação Bilíngue e Inclusiva. 
As autoras do trabalho pre-
miado ressaltam que este 
reconhecimento nacional 
é mérito de toda a Rede 
Municipal de Educação, 
formada pela Secretária 
de Educação, por super-
visoras, diretoras, coor-
denadoras, professoras do 
ensino comum, da Educa-
ção Especial, alunos e suas 
famílias, que não medem 
esforços para que a Edu-
cação Bilíngue e Inclusiva 
aconteça na prática.

A Prefeitura de Cos-
mópolis, dando sequência 
ao Programa Cidade Lim-
pa, iniciou nesta semana 
o serviço de limpeza e 
roçagem na Praça das 
Nações Unidas, conhe-
cida popularmente como 

Praça do Amor. Durante 
todo o mês de março o 
trabalho é intensificado e 
atende todas as praças do 
município, seguindo um 
cronograma.

“Zelando a nossa cida-
de, iniciamos o Programa 

Cidade Limpa que atende-
rá todo o município para 
que todas as famílias pos-
sam aproveitar os espaços 
públicos ao máximo para 
passeios e caminhadas”, 
comenta o Prefeito, Junior 
Felisbino.

DIVULGAÇÃO

“Praça do Amor” recebe serviços 
de zeladoria pública

Cosmópolis
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Jaguariúna no consórcio
Jaguariúna aderiu à 

criação de um consórcio 
público para a compra de 
vacinas contra o Covid-19. 
A aquisição direta dos 
imunizantes pelos municí-
pios por meio do consórcio 
é uma iniciativa da Fren-
te Nacional de Prefeitos 
(FNP) que deve agilizar o 
processo de vacinação da 
população. As cidades ti-
nham até esta sexta-feira, 
05, para manifestarem in-
teresse na adesão ao con-
sórcio, segundo a FNP. A 
previsão é que o consórcio 
seja constituído, legalmen-
te, até o dia 22 de março. A 
partir dessa data, será pos-
sível comprar as vacinas.

Agilidade
O prefeito Gustavo Reis 

(MDB) aposta na criação 
do consórcio para dar mais 
agilidade à vacinação na 
cidade. “Já fizemos a ade-
são de Jaguariúna ao con-
sórcio de municípios para 
a compra de vacinas contra 
o Covid-19, uma impor-
tante e necessária iniciati-
va da Frente Nacional de 
Prefeitos. Com isso, tere-
mos mais agilidade no pro-
cesso de aquisição, envio e 
aplicação das vacinas em 
nossa cidade. A vacinação 
em massa da população é 
o caminho mais eficiente 
para superarmos a pande-
mia de coronavírus”, diz o 

prefeito de Jaguariúna.

Mais vacinas
Por falar em vacina, 

Jaguariúna recebeu nesta 
quinta-feira, 04, mais 340 
doses da vacina Corona-
Vac/Butantan contra a Co-
vid-19. Este é o sétimo lote 
de imunizantes que chega 
à cidade, que iniciou nes-
ta quarta-feira, 03, a vaci-
nação de idosos com mais 
de 77 anos. Até o momen-
to, Jaguariúna já recebeu 
3.942 doses de vacinas 
(CoronaVac/Butantan e 
Oxford/AstraZeneca), em 
sete lotes destinados ao 
município. 

Fase vermelha
Devido ao agravamento 

dos casos de contamina-
ção pelo coronavírus, Ja-
guariúna e todo o Estado 
de São Paulo voltam hoje 
à fase vermelha do Plano 
São Paulo. Essa é a fase 
mais restritiva e vale, em 
princípio, até o próximo 
dia 19 de março. De acor-
do com o Plano São Paulo, 
a fase vermelha só permite 
funcionamento normal de 
serviços essenciais como 
indústrias, escolas, bancos, 
lotéricas, serviços de saúde 
e de segurança públicos e 
privados, construção civil, 
farmácias, mercados, pa-
darias, lojas de conveniên-
cia, feiras livres, bancas de 
jornal, postos de combustí-

veis, lavanderias, hotelaria 
e transporte público ou por 
aplicativo, entre outros. 
Serviços não-essenciais 
podem funcionar em deli-
very, drive-thru e entrega 
rápida. 

Adiados
Depois de muitas dis-

cussões e debates, foram 
adiadas, por meio de pedi-
do de vistas, as duas pro-
posituras que constavam 
na ordem do dia da 4ª ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal de Jaguariúna, 
na terça-feira, 02. Além 
disso, 35 requerimentos 
e quatro moções foram 
aprovados por unanimida-
de pelos vereadores.

Mimimi? 
No mesmo dia em o 

Brasil batia mais um re-
corde de mortos e de no-
vos casos de Covid-19, o 
presidente Jair Bolsonaro 
voltou a atacar as medi-
das de isolamento social e 
de restrição de circulação 
de pessoas adotadas pelos 
estados devido ao colapso 
no sistema de saúde. “Nós 
temos de enfrentar os nos-
sos problemas, chega de 
frescura e de mimimi. Vão 
ficar chorando até quan-
do?”, disse Bolsonaro, 
mostrando mais uma vez 
que não tem um mínimo 
de empatia perante o sofri-
mento da população.

 Bastidores do poderPrefeitura lança Campanha 
“Calagem de Outono” para 
agricultores

 Artur Nogueira

O encarregado de 
obras do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER) de Campinas, 
Donizete de Cinque, 
acompanhou o secretá-
rio municipal de Obras 
e Infraestrutura de Serra 
Negra em visita técnica 
para avaliar a situação 
de algumas estradas mu-
nicipais. A vistoria foi 
resultado de reuniões 
entre o prefeito e o se-
cretário de Transporte e 

Logística do Estado de 
São Paulo e com o dire-
tor regional do DER de 
Campinas, Cleiton Luiz 
de Souza.

Os engenheiros per-
correram cerca de 7 km 
do trecho pavimentado 
da Rua Antônio Joa-
quim Padula e Estrada 
Municipal Carlos Cag-
nassi, a Estrada dos Le-
ais; o acesso da SP-105 
ao Bairro dos Leais, na 
Estação Santo Aleixo; o 

trecho não pavimentado 
da Estrada Municipal 
Basílio Silotto entre a 
Ramalhada e o Bairro da 
Serra; e o trecho entre a 
SP-147 e as proximida-
des do Vendão, na Es-
trada Municipal Amatis 
José Franchi, no Bairro 
da Serra. O representan-
te do DER fez imagens e 
deve produzir um laudo 
que embasará os pedidos 
de melhorias feitos pela 
Prefeitura.

A Prefeitura Municipal 
de Monte Alegre do Sul 
informa que encontra-se 
aberta a licitação: Chamada 
Pública nº 001/2021 - Cre-
denciamento que tem por 
finalidade o credenciamen-
to e seleção de profissio-

nais técnicos para o Projeto 
Socioeducativo “Cidadania 
em Movimento” para o mu-
nicípio. O Edital completo 
e demais informações estão 
disponíveis no site oficial 
da prefeitura.

Informa ainda que a lici-

tação: Chamada Pública nº 
002/2021 - Credenciamen-
to também está aberta para 
credenciamento e seleção 
de profissionais técnicos 
para cursos profissionali-
zantes do “Projeto Transfor-
mar”, em prol do município.

depois de vários ajustes 
feitos pela atual gestão no 
departamento financeiro. 
No caso da APAE, há sete 
anos a prefeitura municipal 
não fazia nenhum reajuste 
no valor do auxilio.

O prefeito realizou 
uma audiência com repre-
sentantes da associação 
para apresentar o Projeto 
de Lei e informar que en-
viaria para aprovação dos 
vereadores. Somente após 
a aprovação do PL que o 
repasse sofrerá o reajuste.

Dr. Zeedivaldo encami-

nha PL para reajustar valor 
de repasse para a APAE

Além do repasse finan-
ceiro, a prefeitura contribui 
com a APAE fornecendo 
funcionários. No total, são 
sete profissionais cedidos 
pela prefeitura para a asso-
ciação, sendo três professo-
ras, dois motoristas e duas 
auxiliares de serviços gerais.

Agora o projeto segue 
para votação dos vereado-
res. A votação está prevista 
para acontecer na sessão 
ordinária da Câmara, que 
ocorre na segunda-feira, 08.

Prefeito envia projeto de lei 
para triplicar repasse mensal 
para a APAE

Cerca de 40 agricultores compareceram ao 
evento, que contou com sorteios e testes rápidos 
de Covid-19 disponibilizados pelo Senar

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Agricultura, 
realizou, nesta semana, 
uma palestra gratuita vol-
tada aos agricultores do 
município. O evento, que 
lançou a Campanha “Ca-
lagem de Outono”, acon-
teceu no salão da Terceira 
Idade e reuniu cerca de 40 
produtores locais. O en-
contro ainda contou com 
sorteios e testes rápidos de 
Covid-19 disponibilizados 
pelo Senar.

Com o tema “A im-
portância da qualidade 
na operação da calagem”, 
a palestra foi ministra-
da pelo engenheiro e 
pesquisador do Instituto 
Agronômico de Campi-
nas (IAC) Dr. Afonso Pe-
che Filho, que destacou 
a importância do ciclo 
operacional da calagem. 
“A ideia básica da cala-
gem foi sensibilizar os 
agricultores para que eles 
se dediquem a melhorar 
a aplicação do calcário, 
porque não basta fazer a 
análise do solo, comprar 
o calcário, colocar den-
tro da máquina e jogar de 
qualquer jeito. É preciso 
alcançar o equilíbrio pro-
dutivo do solo”, explica o 
pesquisador. 

A campanha ‘Calagem 

de Outono’ será trabalhada 
pela Secretaria de Agricul-
tura a fim de aumentar a 
produtividade das culturas 
exploradas pelos agricul-
tores do município, e pro-
mover uma produção mais 
consciente. “Essa palestra 
é uma oportunidade que a 
Secretaria de Agricultura 
criou para os produtores 
aprofundarem o conheci-
mento sobre a calagem. 
Esse tipo de atividade é 
fundamental para quali-
ficar a agricultura no mu-
nicípio, e a palestra serviu 
para trazer novos conceitos 
e pontos a serem melhora-
dos”, pontua o secretário 
Odair Boer. 

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) compareceu ao 
evento e destacou a valo-
rização da agricultura no-
gueirense. “Nossa gestão 
se preocupa e tem estado 
à disposição dos nossos 
agricultores para solucio-
nar problemas e promo-
ver ações que impulsio-
nem a produção local”, 
destaca Sia. 

Testes rápidos
Em parceria com o Ser-

viço Nacional de Apren-
dizado Rural (Senar), os 
agricultores que prestigia-
ram a palestra puderam 
realizar testes rápidos do 

Covid-19. Ao todo, foram 
testados 34 produtores, to-
dos negativos para o coro-
navírus. 

Os agricultores
Rodrigo Gazola é pro-

dutor em Artur Nogueira 
há 23 anos e reconhece a 
necessidade de uma boa 
amostragem de solo. “Es-
sas palestras são muito 
importantes para nós agri-
cultores e podemos levar 
todo esse aprendizado ao 
campo. A boa calagem 
traz bons resultados, como 
produtividade e manejo 
de solo. Essa palestra vai 
ajudar muitos produtores a 
promover uma agricultura 
de maior qualidade”, diz. 

Assim como Rodrigo, 
o agricultor João Benedi-
to Woord destaca a impor-
tância da calagem. ”Sou 
agricultor há mais de 20 
anos e sei que uma boa 
calagem nos ajuda a saber 
o que tem na terra. Assim 
como a gente precisa fazer 
exames para saber como 
anda o corpo, a gente pre-
cisa fazer uma boa amos-
tragem para saber como 
anda a terra. Fertilizante 
é caro e às vezes, por fal-
ta de uma calagem, você 
acaba colocando fertili-
zante errado e perdendo 
dinheiro”, comenta.

Representantes da APAE estiveram com o prefeito para anúncio do PL

DIVULGAÇÃO

 Engenheiro Coelho

O evento seguiu todas as recomendações sanitárias, como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social 
e aferição de temperatura

DIVULGAÇÃO

DER fez visita técnica para avaliar 
situação de estradas municipais

 Serra Negra

O Prefeito de Engenhei-
ro Coelho, Dr. Zeedivaldo 
Alves de Miranda, enca-
minhou um Projeto de Lei 
(PL), para votação dos 
vereadores, que triplica o 
valor do repasse para a As-
sociação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) 
da cidade. Atualmente, o 
valor repassado à entida-
de, que presta um serviço 
relevante a população, é de 
R$5 mil. Com a aprovação 
do PL, o valor passará para 
R$15 mil ao mês.

A partir de um pedido, 
feito pela presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
a primeira-dama, Ana Paula, 
o prefeito encaminhou o pe-
dido para a realização de um 
estudo de viabilidade técni-
ca e financeira. Com o aval 
positivo das áreas técnicas, 
o departamento jurídico deu 
início a redação do PL.

Desde o início do man-
dado, Dr. Zeedivaldo vem 
se esforçando na melhoria 
dos gastos públicos. O au-
mento do valor do repasse 
a APAE só será possível 

Aberta chamada pública para 
credenciamento de profissionais técnicos

 Monte Alegre do Sul
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 Bastidores do poderSenador Major Olímpio participa de 
encontro com autoridades

 Morungaba

Alunos da Escola Téc-
nica de Paulínia (ETEP) 
conquistaram oito meda-
lhas de ouro na Olimpía-
da Nacional de Ciência. 
A primeira fase, realizada 
nos dias 06 e 07 de agosto 
de 2020, contou com mais 
de dois milhões de inscri-
tos, incluindo 83 estudan-
tes da ETEP, sendo que 54 
deles passaram para a se-
gunda fase, realizada em 
22 de janeiro de 2021. Em 
virtude da pandemia, as 
provas ocorreram de for-
ma online.

Além das oito meda-
lhas de ouro, os alunos de 
Paulínia também conquis-

taram quatro medalhas 
de prata, sete de bronze 
e oito menções honrosas. 
Os professores Fabiane 
Ferreira Borges de Salles, 
Helena Onaga, Alexandra 
Maria Monteiro de Souza 
Matias, Benedito Roberto 
Accorsi e Geremias Silva 
Santana foram os respon-
sáveis pelos estudantes da 
ETEP.

“Esses alunos são um 
orgulho muito grande para 
nossa cidade. Mesmo com 
todas as dificuldades cau-
sadas pela pandemia, eles 
conseguiram resultados 
fantásticos. Meus para-
béns pelo desempenho de 

todos, inclusive dos pro-
fessores, que tanto se em-
penharam para chegar até 
a essa conquista”, comen-
ta o prefeito de Paulínia, 
Du Cazellato.

A Olimpíada Nacional 
de Ciência integra o Pro-
grama Ciência na Esco-
la e é uma realização de 
cinco Sociedades Cien-
tíficas: Sociedade Bra-
sileira de Física (SBF), 
Associação Brasileira de 
Química (ABQ), Institu-
to Butantan, Sociedade 
Astronômica Brasileira e 
a Unicamp. O objetivo é 
popularizar e divulgar o 
conhecimento científico.

Alunos da ETEP conquistam 
medalhas de ouro na Olimpíada 
Nacional de Ciências

Prefeitura realiza nova etapa da Operação Cata-Bagulho

O encontro foi promovido na Fazenda São Silvano

O senador Major Olím-
pio esteve em Morungaba 
em um almoço promovido 
pelo empresário Alexan-
dre Giordano que reuniu 
autoridades locais. O pre-
feito da Estância Climáti-
ca, Marquinho de Oliveira, 
esteve no encontro promo-
vido na Fazenda São Silva-
no, juntamente com o vi-
ce-prefeito Luis Fernando 
Miguel e aproveitou a oca-
sião para fazer importantes 
pedidos ao senador.

Uma das solicitações 
protocoladas durante o en-
contro foi o recapeamento 
e revitalização da Estrada 
Municipal Benedito Olegá-
rio Chiovatto, no bairro dos 
Silvas, que vem se consoli-
dando como rota gastronô-
mica e contribuindo para a 
consolidação de atividades 
turísticas no município. 
Ainda, no mesmo ofício 
o prefeito Marquinho so-
licitou o agendamento de 

Participam do desafio estudantes do Ensino Médio e do 8ª e 9º ano do Ensino Fundamental

DIVULGAÇÃO

Major Olímpio com autoridades de Morungaba 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

State of Play é o evento destina-
do a grande parte, aos jogos ex-
clusivos de PlayStation, po-
rém podem ser anunciados 
jogos compatíveis com 
outros consoles. 

O primeiro game 
anunciado foi Crash 4: 
It’s About the Time, que 
vai chegar aos consoles 
atuais, com melhor áudio 3D, 
uma melhoria gráfica que usufruir 
de toda tecnologia da nova geração de 
videogames. Esse jogo conta com uma 
exclusividade para o PlayStation 
5, que usa da tecnologia Dual-
Sense que oferece uma imer-
são maior para o jogador ao 
responder a estímulos que 
está sendo mostrado em tela 
ao tencionar a corda de um 
arco no jogo, essa tecnologia 
vai emular como se estivesse fa-
zendo com um arco real, por exemplo. 
Disponível dia 12 de março. 

Na sequência Returnal é apresenta-
do o enredo: conta que Selene sofre um 
acidente em sua nave e acaba tendo que 
fazer um pouso forçado em um planeta 
alienígena. O jogador encontra-se 
em um planeta escuro e precisará 
pesquisar a fauna e flora deste 
lugar, porém sempre que Se-
lene é derrotada volta para 
um ponto específico com um 
mundo diferente, impedindo 
o jogador memorizar a locali-
zação dos inimigos e itens; esse 
ciclo continuará até conseguir sair 
deste planeta. A pré-venda deste jogo está 
por R$ 349,90 e estará disponível dia 30 
de abril. 

Com uma bela arte gráfica é apresen-
tado Sifu, um jogo com de combate que 
usa o Kung Fu. Esse jogo é da empresa 

independente Sloclap, responsável 
pelo Absolver, um game com a 

mesma temática.  
Solar Ash é mais um jogo 

que é definido como ar-
tístico. Com o formato de 
plataforma, o jogo se passa 
dentro de um buraco negro 

que consome tudo por onde 
passa. A Ray busca de enten-

de-lo para que seu planeta não 
seja consumido. Um jogo que foca 

na movimentação com um combate sim-
ples, porém os inimigos ficam mais fortes 

forçando o jogador ser mais preciso, 
mas o jogo instiga a ser explora-

do. Chega ainda este ano no 
PlayStation 4 e 5. 

Five Night At Freddy’s: Se-
curity Breach ainda é uma in-

cógnita, por não revelar em que 
momento da trama original se 

passa ou se é um recomeço para a 
franquia. A única diferença entre os de-

mais títulos é a exploração do mapa; nos 
outros a história era contada em segundo 
plano, fazendo o jogador buscar a história 
que até então tinha sido concluída. 

Kena Bridge of Spirits parece um filme 
da Pixar, mas é um game que prome-

te fazer aqueles cujo coração é de 
pedra chorar, é um dos grandes 
anúncios deste evento. Kena é 
uma guia espiritual que ajuda 
espíritos a seguir em frente. O 
Jogo conta com cenários ricos 

em detalhes e traz a sensação de 
um mundo grandioso. Chega dia 

24 de agosto deste ano para Playsta-
tion 4 e 5. 

Uma ótima semana a todos e até a 
semana que vem. Não esqueçam de me 

seguir na Twitch e no YouTube no Canal 
“Navio Fantasmagórico”.

Alguns dos títulos que mais chamaram a 
atenção neste State of Play 2021

audiências no Ministério 
da Infraestrutura e no Mi-
nistério do Turismo para 
tratativas referentes à li-
beração de recursos para 
execução desta obra e a re-
vitalização do paisagismo.

Outros dois ofícios fo-
ram entregues: um em re-
lação à Segurança Pública, 

para a ampliação da esta-
ção de monitoramento da 
cidade com mais câmeras 
e equipamentos, e outro 
para custeio de ações em 
saúde para média e alta 
complexidade uma vez 
que devido à pandemia 
do Covid-19 o número 
de atendimentos aumen-

tou consideravelmente no 
Hospital Municipal Santo 
Antonio.

Jaguariúna
O prefeito de Jaguari-

úna, Gustavo Reis, tam-
bém esteve presente no 
encontro. Ele conta que 
também entregou um ofí-

cio ao senador, solicitan-
do a liberação de recursos 
financeiros para a área 
da Saúde do município. 
“Neste momento em que a 
gente passa por uma queda 
de arrecadação de ICMS, o 
apoio e suporte aos muni-
cípios se tornam cada vez 
mais importantes e neces-

sários”, diz Gustavo em 
suas redes sociais.

De acordo com ele, o 
senador recebeu sua soli-
citação com entusiasmo e 
otimismo. “Estreitar os la-
ços com o senado federal é 
fundamental para garantir 
melhorias para a nossa ci-
dade”, finaliza.

A Prefeitura de Holam-
bra realiza a partir de se-
gunda-feira, 08, a 3ª edição 
do ano da Operação Cata-
-Bagulho no município. O 
trabalho consiste na coleta 
de materiais, como móveis 

danificados ou velhos e res-
tos de poda, descartados na 
frente das residências pelos 
moradores. O serviço tem 
início às 7h30 e segue até 
16h30, respeitando crono-
grama de bairros.

“O objetivo da ação é 
impedir o depósito irregu-
lar de lixo em locais como 
vias públicas e terrenos 
baldios, prejudicando a 
conservação desses espa-
ços, e evitar a proliferação 

de animais peçonhentos e 
do mosquito transmissor 
de doenças como dengue, 
zika e chikungunya”, ex-
plica o diretor municipal 
de Serviços Públicos, José 
Marcos de Souza. “É im-

portantíssimo que o des-
carte seja realizado nos 
dias corretos de circulação 
do cata-bagulho em cada 
bairro, antes das 7h30”, 
pede. 

José Marcos ainda re-

força que lixo doméstico, 
restos de construção civil 
e materiais eletrônicos não 
serão recolhidos neste tra-
balho. A próxima ação está 
prevista para a semana do 
dia 29 de março.

 Paulínia

 Holambra

DIVULGAÇÃO
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O laboratório funciona 24 horas por dia, 30 dias por mês

Nesta semana foram 
retomados os serviços de 
laboratório de análises clí-
nicas em Santo Antônio de 
Posse, unidade que estava 
desativada desde 2017 e 
que agora conta com to-
dos os serviços. O retorno, 
implementado pela nova 
gestão, tem como principal 
objetivo agilizar o resulta-
do dos exames e auxiliar os 
médicos nos diagnósticos 
dos pacientes do Pronto So-
corro e PSFs, dando melhor 
qualidade, agilidade, efici-
ência e precisão no atendi-
mento aos munícipes.

O serviço é realizado 
por empresa pertencente 
ao consórcio Cismetro, da 
mesma forma que era fei-
to anteriormente, mas em 
Mogi Mirim. Os valores 
pagos pelos exames são os 
mesmos que vinham sendo 
pagos para a empresa ante-
rior e segue tabela de pre-
ços unificada.

A novidade reduz gasto 
de R$600 mil reais aos co-
fres do município, cerca de 
R$2,5 milhões de reais nos 
quatros anos de governo 
dessa gestão. Esse valor era 
gasto com o deslocamen-
to dos veículos para levar 
os exames no laboratório 
na cidade de Mogi Mirim 

(cerca de 15 mil KM/mês). 
“Gestão é isso: trabalhar e 
colocar a pessoa certa no 
lugar certo. E, principal-
mente, pessoas compro-
metidas com aquilo que se 
propõe a fazer. Essa é uma 
demonstração que a Saúde 
está no caminho certo”, vi-
bra o prefeito João Leandro 
Lolli.

O chefe do executivo 
lembra ainda que a área da 
saúde é uma prioridade da 
gestão, principalmente a 
saúde de pronto atendimen-
to. “Eu não tenho a menor 
dúvida que nós vamos con-
seguir melhorar muito a 
Saúde de Santo Antônio de 
Posse. É na soma de peque-
nas ações que se faz uma 
grande gestão”, afirma.

O prefeito ressalta que 
nada se faz da noite para o 
dia, mas que em menos de 
dois meses a gestão con-
seguiu um local adequado 
para os atendimentos dos 
pacientes com coronavírus. 
“Temos que trazer ações 
que façam valer o dinhei-
ro. Tudo custa e buscamos 
atingir os objetivos gastan-
do o mínimo possível e esse 
laboratório é um exemplo 
de como podemos melho-
rar uma situação sem gastar 
mais e ofertar um serviço 

Saúde retoma os serviços de laboratório de 
análises clínicas no município

de qualidade”, afirma.
O secretário de Saúde, 

farmacêutico e administra-
dor hospitalar, Adalberto 
Bergo Filho, comenta que 
em pouco tempo de gestão 
diversas ações foram toma-
das visando a melhoria dos 
atendimentos na área saúde. 
“São conquistas principal-
mente para a população”, 
afirma. “Esse é o prazer de 
ser gestor”, completa.

Tendo outras duas passa-
gens pelo cargo anteriormen-
te, retornar, neste momento, 

é um grande desafio para 
Adalberto. “É o dobro da 
população e as exigências do 
serviço público são maiores, 
além de estarmos no auge da 
pandemia”, comenta.

Enfrentando o que é 
necessário, Adalberto visa 
atender as demandas, como 
por exemplo, a mudança na 
agenda de atendimento dos 
médicos. “Agora, a agenda 
do médico tem um número 
menor de consultas para 
que seja possível realizar o 
atendimento de um pacien-

te que chega no dia”. 
O município conta com 

seis Postos de Saúde e des-
de o início o gestor tem 
atuado para informatizar 
todos eles, além das demais 
unidades de saúde. “No fu-
turo próximo eu quero que 
o município tenha o pron-
tuário eletrônico, pois o 
paciente é atendido no pos-
to de atendimento do seu 
bairro, mas quando ele dá 
entrada no pronto socorro o 
médico vai acessar o pron-
tuário com todo o histórico. 

Vai facilitar muito o atendi-
mento”.

Para a implementação 
não será preciso pratica-
mente nenhum investi-
mento de mão de obra. “É 
uma questão de gestão. 
Temos profissionais bons 
nos postinhos que estavam 
subutilizados. Dei liberda-
de para as coordenadoras 
dos PF’s no sentido de ge-
renciar o posto e em dois 
deles já está funcionando o 
agendamento eletrônico”, 
conta o secretário.

Pequena cerimônia com  autoridades e imprensa marca a retomada dos serviços

 Santo Antônio de Posse

DIVULGAÇÃO
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Estamos vendo a nossa 
região retornar para a ban-
deira vermelha do Plano 
São Paulo, que visa coor-
denar as ações de comba-
te a Covid-19 no estado. 
Com isso resta para o povo 
refletir sobre como conse-
guir fazer de 2021 um ano 
diferente do que foi 2020, 
quando os representantes 
do poder público seguem 
adotando as mesmas estra-
tégias que foram tomadas 
ao longo do último ano.

É lógico que todos nos 
preocupamos com os no-
vos aumentos no número 
de novos casos de pessoas 
infectadas com Covid-19 
que se vem registrando no 
estado. Mas incondicional-
mente todos que buscam 
resistir aos efeitos noci-
vos da pandemia sobre a 
economia começam a re-
fletir sobre como ficará a 
situação durante este novo 
período em que estabele-
cimentos comerciais serão 
fechados como estratégia 
para combater a doença. 

Com o anúncio de um 
novo fechamento massi-
vo das atividades econô-
micas, muitos passam a 
questionar qual efeito novo 
será encontrado na adoção 
desta estratégia. Claro que 
todos conseguem compre-
ender quais são os efeitos 
positivos para a saúde pú-
blica que são buscados 
quando esta estratégia tão 
radical é posta em práti-
ca. Ainda assim, a adoção 
de fechamentos para uma 
população, que vem bus-
cando se equilibrar econo-
micamente na tênue linha 
gerada pela pandemia, soa 
como uma insistência em 
uma medida que enfraque-
ce a capacidade do povo de 
manter-se gerando renda.

Para aqueles que vivem 
da prestação de serviços 
considerados não essen-
ciais e que não podem ser 
feitos segundo o mode-
lo home office, um novo 
fechamento significa um 
novo período de incerteza. 
Para aqueles que perderam 

seus empregos no início 
ou ao longo da pandemia 
um novo período de fecha-
mento significa um novo 
período em que empresas 
não estarão recontratando 
profissionais para suprirem 
vagas que poderiam surgir 
à medida que a economia 
fosse reaquecendo.

Há também os profis-
sionais que conseguiram 
uma recolocação no mer-
cado ou até mesmo sua pri-
meira oportunidade recen-
temente, para estes surge a 
incerteza de se terão seus 
empregos mantidos caso 
as empresas sejam impac-
tadas pela crise econômica 
que poderá se fortalecer.

E no meio de tudo isso 
em que empreendedores, 
trabalhadores e consumi-
dores passam a vivenciar 
este novo momento de 
aperto diante de um novo 
fechamento surgem per-
guntas de se este será o 
último. Quais estratégias 
diferentes o poder público 
tem tomado para impedir 

que vivenciemos uma ou-
tra vez esta situação tão 
dura em nossa região ou 
em qualquer outra do esta-
do e do país?

A adoção de uma estra-
tégia tão extrema se mostra 
compreensível para o povo 
quando se acredita que se 
trata de um remédio amar-
go, mas que será tomado 
uma única vez, mas não é 
o que vem acontecendo. 
Na primeira vez em que a 
população foi submetida a 
um fechamento geral das 
atividades acreditava-se 
naquele momento que se-
ria um momento difícil, 
que quando superado não 
deixaria saudades para nin-
guém, mas não teria de ser 
revivido. Isto não aconte-
ceu, já vivenciamos outras 
situações de bandeira ver-
melha desde então.

Com isso é necessário 
questionar quais serão as 
medidas do poder público 
para o período após o fim 
desse momento de fecha-
mento que estamos viven-

do. As vidas precisam ser 
salvas, é necessário ga-
rantir níveis seguros para 
que as pessoas possam 
conduzir suas vidas. Mas 
também já aguardamos por 
respostas quanto ao setor 
financeiro. A economia 
brasileira já se encontrava 
fragilizada antes do início 
de 2020, com a chegada 
da pandemia tudo tornou-
-se ainda mais duro. Não 
podem nos enganar com a 
simples ideia de uma nova 
reabertura e com a expec-
tativa de que o povo sozi-
nho conseguirá fazer com 
que tudo rapidamente se 
recupere após tantos fecha-
mentos.

Há uma necessidade 
urgente de que o poder pú-
blico tome planos efetivos 
nesta área. O plano de re-
tomada econômica precisa 
ser iniciado agora para ser 
realmente efetivo no mo-
mento em que uma parcela 
relevante da população te-
nha sido vacinada e imuni-
zada. Este será o momento 

em que a população conse-
guirá então se ver diante de 
uma perspectiva econômi-
ca diferente. 

Este momento de ban-
deira vermelha em nossa 
região será um novo desa-
fio deste período da pande-
mia do novo coronavírus 
que precisaremos superar 
para conseguirmos seguir-
mos adiante com nossas 
vidas. Irei torcer para que 
seja o último e partir do 
final dele possamos seguir 
adiante com um novo cres-
cimento do setor econômi-
co. Apenas com uma ação 
forte por todas as partes 
que será possível que o 
tempo necessário para a re-
cuperação econômica seja 
o mais encurtado possível. 
Afinal quanto mais demo-
rar para que a situação eco-
nômica seja normalizada 
mais pessoas seguirão so-
frendo com os efeitos no-
civos da economia afetada 
pela Covid-19. Portanto 
apenas resta aguardar para 
ver o que o futuro reserva. 

Dia 08 de março, Dia 
Internacional da Mu-
lher, mas por que nós 
mulheres precisamos de 
um dia exclusivo para 
nós, por que precisamos 
que nos respeitem ou 
nos reconheçam? O que 
realmente aconteceu no 
dia 08 de março de um 
ano qualquer? Vou já te 
contar os fatos.

No Dia 8 de março 
de 1857, operárias de 
uma fábrica de tecidos, 
situada na cidade nor-
te americana de Nova 
Iorque, fizeram uma 
grande greve. As mu-
lheres foram trancadas 
dentro da fábrica, que 
foi incendiada. Aproxi-
madamente 130 tecelãs 
morreram carboniza-
das, num ato totalmente 
desumano e imoral.

A data do dia 08 de 
março vem cheia de 
luta e distorções do que 
realmente queremos 
enquanto mulheres. No 
passado o direito ao 
voto, liberdade, igual-
dade. E atualmente o 
respeito, o reconheci-
mento pelo nosso traba-
lho, o direito pelo nosso 
corpo. Mas o que al-
guns pensam é que pre-
cisamos de um dia para 
que todos reconheçam 
e digam a importân-
cia das mulheres para 
a família, para a socie-
dade, para a economia. 
Não queremos brindes, 

lembrancinhas, flores, 
chocolates, queremos 
liberdade e igualdade 
em condições e fazeres.

Uma pesquisa afirma 
que a origem da data foi 
propositalmente disso-
ciada da luta das traba-
lhadoras.

“No dia da mulher, 
compram-se flores e pre-
sentes para as mulheres. 
Tentam esconder o con-
teúdo subversivo do sig-
nificado desse dia, que 
é questionar o patriar-
cado. Tentam esconder 
que a luta das mulheres 
sempre esteve vinculada 
à luta socialista.”

A cada 8 de março, 
as mulheres trazem à 
tona questionamentos 
sobre a hipocrisia em 
torno das homenagens 
que recebem apenas 
nessa data. Em todos os 
dias do ano, o gênero 
feminino é o principal 
alvo da violência e da 
desigualdade. 

Hoje, nós mulheres 
já conseguimos vários 
direitos e temos mui-
to ainda que lutar para 
chegar à igualdade en-
tre os gêneros. Déca-
das, centenas de anos 
que a figura masculina 
é a representação da fa-
mília, do trabalho, da 
segurança. Hoje sabe-
mos que, segundo o le-
vantamento da Consul-
toria IDados, realizado 
com base nos números 

do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), revela que 
o número de mulheres 
que são responsáveis 
financeiramente pelos 
domicílios vem cres-
cendo a cada ano e já 
chega a 34,4 milhões. 
Isso significa que quase 
metade das casas bra-
sileiras são chefiadas 
por mulheres – situação 
bem diferente da que 
era vista alguns anos 
atrás. Ainda, segundo 
o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 
(Ipea), o percentual de 
domicílios brasileiros 
comandados por mu-
lheres saltou de 25%, 
em 1995, para 45% em 
2018, devido, principal-
mente, ao crescimento 
da participação femini-
na no mercado de traba-
lho. E ainda assim nos 
chamam de sexo frágil, 
e ainda assim precisa-
mos de um dia dedicado 
à nossa luta!

Hoje temos repre-
sentatividade em várias 
classes, mas ainda as-
sim precisamos a todo 
tempo nos fazer respei-
tar e mostrar nossa im-
portância. A mulher é a 
força da economia.

Fiz uma pesquisa, so-
bre as mulheres na área 
da cobrança e os núme-
ros me revelaram o que 
já tinha como histórico 
em mais de uma década 

Fernanda Costa

Qual o resultado diferente encontraremos 
em um novo lockdown?

Mulher, Esposa, Filha, Amiga, Empresária...
Criadora do Método Vem Receber - 
Embaixadora da Cobrança

Edilaine Alves

trabalhando com isso. 
Que somos a maioria na 
operação, mas a lideran-
ça é maioria masculina.

48,8% responderam 
que sua equipe é aci-
ma de 50% mulheres 
e 43,9% que acima de 
81% são mulheres, isso 
só reforça que a base da 
operação numa empre-
sa ou assessoria de co-
brança é toda feminina. 
Por que já sabia? Por-
que quando estou dan-
do treinamento ou par-

ticipando em processos 
seletivos escuto muito 
os gestores dizerem “de 
preferência para as mu-
lheres, elas têm mais 
responsabilidade, com-
prometimento, são mais 
ágeis, tem flexibilidade 
e precisam para susten-
tar suas famílias”. Rea-
lidade nua e crua.

Já em relação aos só-
cios dessas mesmas em-
presas, 41,5% são só ho-
mens, enquanto 19,5% 
são apenas mulheres, 

ficando a diferença para 
sociedades mistas.

Enfim, poderia ficar 
páginas e páginas es-
crevendo sobre esse dia 
dedicado a representati-
vidade da mulher, mas 
prefiro que você, leitor, 
reflita como está tratan-
do as mulheres que fa-
zem parte da sua vida e 
tenha ação para reverter 
algumas atitudes. Um 
Abraço de uma mulher 
que busca a sua repre-
sentatividade!
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Sempre buscamos ob-
ter cada vez mais conhe-
cimentos, seja na esfera 
profissional e também 
pessoal, isso é muito im-
portante nos dias atuais, 
pois conhecimento é tudo. 
Temos muitas ofertas de 
cursos profissionalizantes 
para crescer profissional-
mente e, da mesma forma, 
cursos de aprimoramento 
pessoal e profissional, isto 
é, ampliar os conhecimen-
tos em várias áreas da nos-
sa vida e da profissão que 
exercemos. 

Mas, todo o cuidado é 
pouco quando se trata de 
fazer uma contratação de 
curso, seja pra si próprio, 
para um filho ou parente 
que nos pede um deter-
minado favor de fazer um 
contrato em seu nome. Por 
qual razão deve-se tomar 
cuidado?

Infelizmente, vivemos 
em um mundo rodeado de 
pessoas que não respeitam 
o seu próximo e vive por 
ai de mentiras, de vender 
facilidade e de fazer pro-
messas de diversas formas. 
Exemplo disso, quando se 
tem uma determinada es-
cola que faz propaganda 
enganosa, ou seja, promete 
aquilo que não pode cum-
prir, inclusive, usa de má-
-fé com as pessoas quando 
faz menção de oferta de 
curso que tem apoio dos 
governos municipais, es-
taduais ou Federal, ainda 
chega até usar o nome de 
órgãos do governo com 
pura intenção de maquiar e 
enganar quem de fato está 
buscando um curso. 

O que se observa é a 
capacidade dessas pessoas 
quando se trata de capitali-
zar cliente. Fala-se muito, 
promete bolsa, desconto, 
isenção de matriculas, cur-
sos com a mais alta tec-
nologia, material didático 
gratuito, horário flexível, 
promessa de emprego se 
fizer o curso naquela esco-
la e por aí vai. Depois que 
a pessoa assina, e muitas 
vezes sem ler o contrato, 
aí vai perceber que tudo 
aquilo foi um engodo, uma 

mentira, um golpe contra o 
consumidor. 

Vivemos na era da in-
formação, mas ainda tem 
muitos que caem nessas ci-
ladas que se fazem por aí, 
e digo mais, aqui na nossa 
região muitos golpes nes-
se sentido.  Recentemente 
tivemos pessoas que aqui 
estiveram vendendo cur-
sos profissionalizantes e 
cursos para crianças. Foi 
quando essas pessoas fize-
ram os contratos, pagaram 
e o golpista deram algumas 
aulas e depois sumiram e 
sequer atende os telefone-
mas dos seus clientes que 
foram lesados. 

Por isso, todo o cuida-
do é pouco, e algumas di-
cas são importantes para 
que você não caia nesses 
tipos de golpes e mentiras 
de cursos fáceis que estão 
oferecendo. 

Quando te oferecer cur-
so com bolsas de 100%, 
que possa envolver os no-
mes de órgãos de todas as 
esferas dos governos, que 
envolva nome de empre-
sas, que não tenha escola 
aqui na sua cidade, des-
confie, busque informação 
e antes de assinar contrato, 
saiba o que está fazendo. 

Leia o contrato antes de 
assinar, e que esse contra-
to tenha no mínimo uma 
cláusula de multa e de de-
sistência sem ônus para o 
consumidor, caso não seja 
cumprido os que está sen-
do prometido. 

A maioria desses con-
tratos são de adesão, aque-
les que o consumidor não 
tem a oportunidade de 
discutir e debater às suas 
cláusulas e condições, por 
isso, fazendo o vendedor 
desses cursos muitas pro-
messas, grave o que ele 
está falando e. se possí-
vel, tenha testemunhas das 
conversas que tiveram an-
tes de assinar o contrato. 

O consumidor pode 
pedir rescisão de contrato 
quando as promessas ver-
bais ou escritas não con-
dizem com o que constam 
no contrato, ou o que foi 
dito.  Tudo o que foi pro-

metido, verbal ou escrito, 
deve ser cumprido, do não 
cumprimento configura-
-se propaganda enganosa. 
O consumidor tem direito 
aos valores eventualmente 
pagos e devolvidos ime-
diatamente, corrigidos 
monetariamente.

Tal entendimento en-
contra assento no artigo 
35, inciso l e lll, do CDC, 
vejamos: 

Art. 35. Se o fornece-
dor de produtos ou servi-
ços recusar cumprimento 
à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor 
poderá, alternativamente e 
à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimen-
to forçado da obrigação, 
nos termos da oferta, apre-
sentação ou publicidade;

III - rescindir o contra-
to, com direito à restituição 
de quantia eventualmente 
antecipada, monetaria-
mente atualizada, e a per-
das e danos.

Ainda na mesma esteira 
do entendimento entabula-
do, temos a proibição de 
toda publicidade engano-
sa e abusiva que induz o 
consumidor em erro, con-
forme os termos do artigo 
37, § 1º, 2º e 3º, do CDC, 
abaixo mencionados. 

Art. 37. É proibida toda 
publicidade enganosa ou 
abusiva.

§ 1° É enganosa qual-
quer modalidade de infor-
mação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira 
ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, ca-
paz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da 
natureza, características, 
qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, pre-
ço e quaisquer outros da-
dos sobre produtos e ser-
viços.

§ 2° É abusiva, dentre 
outras a publicidade dis-
criminatória de qualquer 
natureza, a que incite à vio-
lência, explore o medo ou 
a superstição, se aproveite 
da deficiência de julgamen-
to e experiência da criança, 
desrespeita valores am-

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Os cuidados que se deve ter na hora de contratar 
curso profissionalizante ou de aprimoramento 
profissional e pessoal 

Direitos e deveres

Q: Como e onde decla-
ro valores com dividen-
dos e juros com capital 
próprio? Preciso informar 
também valores investi-
dos em renda variável e 
fixa ou só dos ganhos?

R: Os dividendos de-
vem ser declarados no 
Item 09 - Lucros e divi-
dendos recebidos da Fi-
cha Rendimentos Isentos 
e Não Tributáveis e os Ju-
ros no item 10 - Juros so-
bre capital próprio da Fi-
cha Rendimentos Sujeitos 
a Tributação Exclusiva. 

Sim, todos os saldos 
em qualquer tipo de Con-
ta Corrente, Poupança, 
Aplicações de Renda Fixa 

e Variável, devem ser in-
formados na Ficha Bens 
e Direitos. Os ganhos 
também deverão ser In-
formados nos respectivos 
campos.

Q: Recebi o auxílio 
emergencial. Terei que de-
volver se minha renda em 
2020 foi superior a 22 mil?

R: Se você recebeu ren-
dimentos tributáveis, sem 
contar o auxílio, em valor 
acima de R$22.847,76 
você está obrigado a de-
clarar o Imposto de Ren-
da e a devolver o Auxílio 
Emergencial. Esta obri-
gatoriedade de devolução 
está prevista na Lei nº 
13.998/2020, que estabe-

leceu o Auxílio Emergen-
cial, no § 2º-B., do artigo 
2º da Lei nº 13.982, de 2 
de abril de 2020.

Anderson Barros
MBA em Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria pela FGV;
Pós Graduação em Contabilidade, 
Auditoria e Controladoria pela PUC 
Campinas;
Graduação em Ciências Contábeis 
pela PUC Campinas;
Sócio Diretor da Ágil Contabilidade 
& Consultoria;
Tesoureiro da Associação Comercial e 
Industrial de Jaguariúna;
Perito Contador das Comarcas de 
Jaguariúna, Campinas e Mogi Mirim;
Professor e Gestor Acadêmico do 
Curso de Ciências Contábeis da 
UNIFAJ e UNIMAX;
Professor de Cursos de Pós 
Graduação nas Áreas de Finanças, 
Tributos e Contabilidade;
Atua a mais de 20 anos nas Áreas 
Contábil, Tributária e Financeira.
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bientais, ou que seja capaz 
de induzir o consumidor a 
se comportar de forma pre-
judicial ou perigosa à sua 
saúde ou segurança.

 § 3° Para os efeitos 
deste código, a publicida-
de é enganosa por omissão 
quando deixar de informar 
sobre dado essencial do 
produto ou serviço.

Com efeito, o nosso 
ordenamento jurídico ti-
pifica como crime essas 
condutas, no seu artigo 67, 
do CDC, conforme aduz o 
mencionado artigo. 

Art. 67. Fazer ou pro-
mover publicidade que 
sabe ou deveria saber ser 
enganosa ou abusiva:

Pena Detenção de três 

meses a um ano e multa.
Por fim, cuide-se para 

não cair nessas conversas 
fáceis que tenho visto por 
aí, tendo conhecimento de 
quem age assim, denuncie 
ao Procon, Ministério Pú-
blico e a Polícia, para não 
deixar os golpistas impu-
nes. Até breve e um forte 
abraço. 

Acho os textos da coluna “Direitos”, escrita por Edison Cardoso de Sá de muita relevância, pois trata de assuntos 
importantes, interessantes e do nosso cotidiano, tão necessários serem conhecidos pela população em geral, 
fazendo de forma direta e clara, e o mais importante é que são informações e esclarecimentos confiáveis vindas 
de quem conhece e domina o assunto.
Simone Bassetto

Eu acho as publicações do Dr. Edison muito bem explicativas e importantes para nossa vida. Outro dia quase cai 
no golpe do empréstimo. Se não fosse a matéria dele eu tinha caído nesse golpe, por isso é muito importante ler 
as matérias dele no Jornal Gazeta Regional.
Victor Moreno

Essa coluna no Jornal da Gazeta está sendo de extrema importância para que a informação clara e precisa chegue 
ao cidadão. Em uma época como essa, em que as Fakes News e a desinformação estão em todo lugar, uma 
coluna que passa informações confiáveis sobre os nossos direitos, com uma linguagem de fácil interpretação, é 
de extrema importância para que nós leigos possamos conhecer e compreender nossos direitos, evitando assim 
“cair” em armadilhas. 
Josias Francisco Nunes

Uma coluna com textos bem claros e esclarecedores. Aborda assuntos de suma importância para a população. 
Dicas valiosas para os consumidores entenderem melhores seus direitos. Leitura fácil e dinâmica. 
Alexandre Nora de Novaes

É muito edificante de forma clara e objetiva nos transmite conhecimento  que pode ser compreendido por todos.
Cassia Regina

A coluna do Dr. Edison está sendo de extrema importância! Traz orientações como nos proteger de juros abusivos 
e golpes. Obrigada e parabéns pelo excelente trabalho.
Érica Cristina Iossi

A Gazeta Regional, em parceria com o Contador Anderson 
Barros, responde as dúvidas dos leitores em relação do 
Imposto de Renda 2021. Envie sua questão para jornalismo@
gazetaregional.com.br ou para nossas redes sociais.

Anderson Barros
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A Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais, 
com sua alteração dada 
pela Medida Provisória 
869/18 (a “LGPD”), trará, 
ao setor do agronegócio 
brasileiro, uma nova visão 
sobre o tratamento de da-
dos pessoais e os direitos 
de seus titulares. 

Algumas exigências da 
LGPD

A LGPD obriga a cada 
empresa a priorização de 
três princípios de seguran-
ça:

• Confiabilidade: im-
plementar medidas de 
proteção e prevenção, que 
devem ser auditadas anu-
almente, para garantir que 
as pessoas não sejam ex-
postas a riscos;

• Integridade: garantir a 
qualidade dos dados, com 
constante correção e atua-
lização;

• Disponibilidade: as 
informações e dados de-
verão estar sempre dispo-

níveis, para acesso livre, a 
qualquer momento.

A LGPD e o 
agronegócio

A evolução tecnológica 
traz otimizações constan-
tes ao setor do agro. Apli-
cativos, big data e inter-
net das coisas (IoT), por 
exemplo, podem otimizar 
atividades e resultados de 
toda a cadeia produtiva. 
Mapeamento da produti-
vidade, seleção das me-
lhores sementes, avaliação 
do momento exato para 
plantar e colher são alguns 
dos benefícios.

No entanto, é notório o 
fato de que ainda não exis-
te, por parte das empresas, 
uma preocupação em rela-
ção aos direitos e deveres 
na apropriação de dados. 

De acordo com a lei, 
regra geral, deverá haver 
autorização expressa por 
parte do usuário, a fim de 
que os dados possam ser 

tratados e analisados. Para 
estar de acordo às exigên-
cias na legislação, as em-
presas deverão saber res-
ponder a perguntas como: 

• até que ponto os 
dados rurais podem pos-
sibilitar a identificação do 
proprietário? 

• o que fazer para 
obter essa autorização, de 
modo a não prejudicar a 
empresa, futuramente? 

• no que investir 
para garantir o máximo de 
proteção possível aos da-
dos pessoais?

Algumas exceções  
Com a nova alteração, 

a LGPD libera algumas 
instituições do recolhi-
mento prévio de autoriza-
ção. Por exemplo, órgãos 
de pesquisas e empresas 
que tenham obrigações de 
natureza regulatória e de 
normas de saúde pública, 
podem, em alguns casos, 
prosseguir com o armaze-
namento, dispensando tal 

anuência. Empresas que 
trabalham com defensivos 
agrícolas e biotecnologia 
podem fazer parte, depen-
dendo do caso.

No entanto, mesmo 
com mais liberdade, ha-
verá limites, o que deman-
dará conhecimento apro-
fundado do tema, a fim de 
evitar problemas.

O que será necessário 
fazer

Dessa forma, será ne-
cessário que haja imple-
mentação de uma políti-
ca interna específica de 
proteção de dados, apta 
a desenvolver uma cons-
cientização, não só na alta 
direção, como também 
aos setores mais operacio-
nais da empresa. 

Com a entrada em vi-
gor da LGPD, um grande 
desafio consiste em im-
plementar uma nova cul-
tura acerca do tema. Nes-
se sentido, será necessária 
uma disseminação de va-

lores referentes a proteção 
de dados e de segurança 
digital, entre colaborado-
res, instituições terceiriza-
das, clientes, fornecedores 
e consumidores.

Empresas de tecnologia 
do agronegócio deverão se 
reestruturar internamente, 
com a implementação de 
novas responsabilidades 
ou até, de novos setores, 
a fim de atender às novas 
exigências da lei.

Consequências da não 
implementação  

A violação da LGPD 
está sujeita a uma diver-
sidade de sanções, desde 
uma simples advertência 
até a imposição de multas 
exorbitantes, que chegam 
ao montante de R$ 50 
milhões. Sem contar que 
o tratamento irregular de 
dados traz riscos aos seus 
titulares. Com isso, a de-
sobediência à legislação 
acarreta danos à reputa-
ção corporativa, que pode 

ter sua imagem exposta e 
associada ao desrespeito a 
consumidores. 

É preciso ter em mente, 
ainda, que o Brasil precisa 
de regulamentações mais 
específicas em relação ao 
tema. EUA e União Eu-
ropeia, por exemplo, já 
contam com normas desse 
tipo, como a “Privacy and 
Security Principles for 
Farm Data” e a “European 
Union Code of Conduct 
on Agricultural Data Sha-
ring By Contractual Agre-
ement”. 

No entanto, até lá, a 
LGPD deverá ser acatada 
por todos. As empresas 
de agronegócio precisam 
buscar a adaptação desde 
já, visto que tal processo 
pode ser lento e necessitar 
de ajustes até a completa 
organização. O caminho 
é longo e é necessário co-
meçar agora.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

LGPD e o setor do agronegócio

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

2. Virose pode ser 
transmitida por cigarrinha 
do milho

Além dos enfezamen-
tos, a cigarrinha-do-milho 
também pode transmitir 
uma virose conhecida por 
Maize Rayado Fino Virus 
(MRFV).

3. Ciclo biológico da 
cigarrinha do milho

Em 27 dias a cigarrinha 
do milho completa seu ci-
clo biológico, podendo ter 
de 5 a 6 geração por ano, 
dependendo da tempera-
tura.

4. Controle da cigarri-
nha-do-milho

Deve-se estar aten-
to, porque ao se utilizar 
apenas um controle, este 
pode não será o suficien-
te caso haja altas infesta-
ções, o ideal é realizar o 
MIP (Manejo Integrado 
de Pragas).

Os manejos mais uti-
lizados são o cultural e o 
químico, também pode-se 
utilizar o CONTROLE 
BIOLÓGICO.

Controle cultural da ci-
garrinha do milho

Adequar a época de 

plantio;
Evitar sobreposição de 

ciclos da cultura;
Evitar plantios conse-

cutivos;
Eliminar plantas hos-

pedeiras (milho tiguera);
Sincronizar época de 

plantio.

Como ainda não foram 
identificadas variedades 
resistentes para os enfeza-
mentos, o principal méto-
do de controle é o controle 
da cigarrinha-do-milho.

Porém, segundo pes-

“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Motivos pelos quais você não deve ignorar
o ataque da cigarrinha-do-milho (Parte 2)

trado no mercado para 
manejar a cigarrinha.

Conclusão
Deve-se saber o histó-

rico da área para que se 
possa monitorar a presen-
ça da cigarrinha do milho. 
Apenas com o controle 
químico não será possível 
resolver, portanto deve-se 

adotar medidas culturais e 
preventivas para evitar-se 
uma grande infestação.

Neste artigo foi pos-
sível de forma resumida 
abordar os principais da-
nos que a cigarrinha do 
milho pode causar na la-
voura, portanto, deve-se 
monitorar e adotar todas 
as medidas preventivas.

Folha de milho com sintomas de Maize Rayado Fino Virus (MRFV) - folhas com riscas amareladas, paralelas 
às nervuras e com aparência pontilhada

quisa feita por Palma 
(2017), alguns híbridos 
apresentaram maior ou 
menor grau de susceti-
bilidade ao enfezamento 
vermelho.

Controle químico da 
cigarrinha do milho

O melhor método quí-
mico é através do trata-
mento das sementes com 
inseticidas, o que vai pro-
piciar uma maior proteção 
as plântulas de milho.

Controle biológico da 
cigarrinha do milho

Você sabia que além do 
controle químico também 
dá para utilizar o controle 
biológico?

Ele é feito através de 
produtos que contenham 
como ingrediente ativo o 
fungo Beauveria bassiana.

Os fungos têm a capaci-
dade de penetrar na cutícu-
la do inseto e se multiplicar 
no seu interior. Existem 
diversos produtos já regis-

Ciclo biológico da cigarrinha do milho
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Devido a pandemia, as próximas duas rodadas da União 
Cup são remarcadas para os dias 20 e 27 de março

Buenópolis FC sofre com nova queda de muro e diretoria 
busca parcerias para reconstrução

Em razão do decreto do 
Governador João Doria re-
gredindo todo o estado de 
São Paulo para a fase ver-
melha do plano de retomada 
da economia entre os dias 
06 e 19 de março, a comis-
são organizadora da União 
Cup cancelou as próximas 
duas rodadas do campeona-
to. As partidas foram remar-
cadas para os dias 20 e 27 
de março.

Porém, no final de se-

mana, seguindo todos os 
protocolos de segurança, hi-
gienização e distanciamento 
social, foi realizada a segun-
da rodada do União Cup. 
Na oportunidade, as cidades 
de Itatiba, Americana, Pau-
línia, Indaiatuba, Limeira e 
Santa Barbara D’oeste rece-
beram seus respectivos jo-
gos, aliás, jogos das catego-
rias sub 11, sub 12, sub 13 e 
sub 14 com muito equilíbrio 
e pra lá de disputados entre 

as fortes equipes do inte-
rior paulista. No total foram 
marcados 77 gols em 24 
jogos, sendo uma média de 
3,2 gols por jogo, superando 
a média de 2,9 gols por jogo 
da primeira rodada.

Competição 
Independente:

A primeira edição do 
União Cup é uma compe-
tição independente, orga-
nizada por responsáveis de 

escolas, franquias ou pro-
jetos ligados ao futebol de 
base, sem nenhum tipo de 
vínculo com clubes profis-
sionais, secretarias munici-
pais ou algum órgão ligado 
à Federação Paulista de 
Futebol. Estão envolvidas 
nessa competição 12 pro-
jetos de 11 cidades diferen-
tes, mais de 1000 atletas, 
60 integrantes de comis-
sões técnicas, centenas de 
pessoas envolvidas indire-

tamente e o principal, a um 
custo muito mais baixo do 
que o investido em outras 
competições.

Além da média alta de 
gols por jogo, outros dois 
fatores importantes que es-
tão chamando a atenção de 
todos é a qualidade técnica 
dos atletas nas quatro cate-
gorias em disputa e a pre-
sença de observadores de 
grandes clubes do estado de 
São Paulo e do Brasil. Re-

sumindo, o União Cup está 
sendo um grande sucesso, 
um exemplo de organiza-
ção, muita qualidade téc-
nica com custo acessível a 
todas as equipes.  

Em meio a tudo isso, os 
responsáveis pelos mandos 
dos jogos ficam atentos com 
a capacidade de público, 
o uso de máscaras e álcool 
gel, o distanciamento social 
e a higienização nas depen-
dências dos estádios.

Uma semana após fina-
lizar o replante de aproxi-
madamente 3 mil mts² de 
grama, a construção de 
novos bancos de reservas  
e ampliação de 80 metros 
de sua pista de caminha-
da no entorno do campo 
de futebol com um inves-
timento de 25 mil reais, o 
Buenópolis FC sofre com 
um novo problema, a  que-
da do seu muro as margens 
da rodovia SP 360. Apesar 
de saber que os 150 me-
tros de muro estava com-
prometido, a diretoria que 
completou um ano a frente 
do clube no dia 1º de mar-

ço não contava com mais 
esse incidente.

Já foram reconstruídos 
mais 110 mts² de muro na 
Rua Joaquim Seraphim e 
122 mts² na Avenida Araú-
jo Campos, agora é preci-
so se reinventar e levantar 
aproximadamente 40 mil 
reais para fechar seu es-
tádio em meio a pior fase 
da pandemia e sem recur-
sos. A esperança do clube 
é buscar parcerias com 
empresas da cidade e com 
seus colaboradores para 
juntos realizarem a recons-
trução e o fechamento do 
seu estádio.   

De acordo com o Pre-
sidente Vadu, esta era uma 
situação esperada, mas 
ninguém acreditava que 
seria justamente agora. 
“Infelizmente estamos pa-
gando um preço muito alto 
para reerguer o clube, pois 
tudo que estamos recons-
truindo, reformando e ar-
rumando é fruto da falta de 
manutenção e abandono 
dos últimos anos. Porém, 
quando a nova diretoria 
assumiu, sabia da situa-
ção ruim em que o estádio 
se encontrava, mas não 
imaginava que estava tão 
abandonado assim. Agora, 

só resta para nós buscar 
ajuda com empresas e com 
nossos colaboradores para 
juntos encontrar a melhor 
saída e construir um novo 
muro para solucionar este 
grande problema”. 

Segundo a diretoria, o 
ideal seria organizar even-
tos para arrecadar recur-
sos, porém neste momento 
isso não é possível devido 
a pandemia, então só resta 
aos alvi-verdes pedir ajuda 
e achar soluções emergen-
ciais. O primeiro passo já 
foi dado, que era obter o 
orçamento para a constru-
ção de um muro pré-mol-

dado e a partir de agora 
os diretores estão se mo-
bilizando, agendando reu-
niões com os empresários 
da cidade e também com 
possíveis colaboradores 
para levantar os recursos 
necessários. 

Nos próximos dias os 
diretores devem se reunir 
novamente e definir um 
plano de ação e uma data 
para concluir a obra, a qual 
está prevista para agosto. 
Uma das saídas encon-
tradas até o momento é a 
venda de “propagandas 
antecipadas”, onde serão 
vendidas 25 propagandas 

de 6 metros de comprimen-
to por 1,20 de largura no 
valor de R$1.000,00 cada 
uma, em dois pagamentos 
de R$500. Na oportunida-
de, cada colaborador rece-
be um contrato de publici-
dade com duração de dois 
anos.

Alguns contatos já fo-
ram realizados e as ven-
das começam na próxima 
segunda feira. Os inte-
ressados em divulgar seu 
comércio no novo muro 
as margens da rodovia 
podem entrar em contato 
pelo fone (11) 99966-1222 
e falar com Júlio. 
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Alumni do Grupo UniEduK 
assume Delegacia de Defesa da Mulher de Itatiba

DIVULGAÇÃO

Formada em Direito pela UniFAJ, Aline Nery Bonchristiani, irá trabalhar junto ao delegado titular 
da Delegacia de Defesa da Mulher de Itatiba (DDM)

Tatiane Dias

Certamente, a alumni de 
Direito do Grupo UniEduK, 
Aline Nery Bonchristiani, 
está encarando mais uma 
conquista e, por outro lado, 
mais um desafio em sua 
carreira. Ela assumiu, re-
centemente, a Delegacia de 
Defesa da Mulher de Itatiba 
(DDM).  

De acordo com infor-
mações da Prefeitura de 
Itatiba, Aline deve atuar 
ao lado do delegado titular 
José Mário de Lara. “Como 
Delegada de Polícia minhas 
principais funções são pre-
sidir as investigações, seja 
através de inquérito poli-
cial, seja através de termo 
circunstanciado, elaboran-
do portarias, despachos, 
relatórios e autos de prisão 
em flagrante, apreender ob-
jetos relacionados ao fato 
criminoso, proceder a oiti-
va de vítimas, testemunhas, 

autor dos fatos, dentre ou-
tras”, conta a alumni. 

Além disso, o órgão mu-
nicipal salienta que vinda de 
uma delegada para assumir 
a DDM foi um pedido feito 
no início deste mês e atendi-
do pelo delegado seccional 
de Polícia Civil de Jundiaí, 
Luiz Carlos Branco Júnior. 
Assim sendo, o Poder Mu-
nicipal acrescenta que uma 
delegada à frente da Dele-
gacia de Defesa da Mulher 
vem atender ao pedido de 
mulheres que já foram víti-
mas de violência e informa-
ram que em um momento 
sensível, se sentem mais à 
vontade em relatarem a ou-
tra mulher o que passaram, 
especialmente, nos casos de 
violência doméstica.  

Antes de assumir a Dele-
gacia de Defesa da Mulher 
de Itatiba, Dra. Aline reali-
zava o curso de Formação 
na Academia de Polícia. 
“Poder comandar uma De-

legacia dessa especialidade 
é uma enorme satisfação 
para mim. Estou muito feliz 
em começar minha carreira 
assim e de ser tão bem re-
cebida na cidade de Itati-
ba/SP”, destaca. “O Grupo 
UniEduK foi essencial para 
minha formação e posso di-
zer que tive o privilégio de 

aprender com grandes mes-
tres, pelos quais até hoje 
tenho grande admiração”, 
completa. 

Da mesma forma, a 
alumni de Direito já foi des-
taque nas publicações do 
Grupo UniEduK. Confira na 
matéria - Alumni de Direito 
da UniFAJ toma posse como 

Delegada da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, for-

mado pela UniFAJ, Uni-
MAX e FAAGROH, ofe-
rece mais de 25 opções de 
cursos diferentes nas áreas 
de Saúde, Humanas, Exatas, 

Tecnologia e Agronegócio. 
São cursos de graduação 
presencial e a distância, pós-
-graduação e cursos técnicos 
ofertados nas cidades de In-
daiatuba/SP, Jaguariúna/SP 
e Holambra/SP.

Não perca tempo e ins-
creva-se agora para fazer seu 
Vestibular Online!

12

educação

Aline Nery Bonchristiani

Ter a oportunidade de comandar uma Delegacia 
de Defesa da Mulher é uma satisfação enorme, 

mas sei que o combate à violência doméstica é um 
grande desafio, o qual pretendo superar, juntamen-

te com minha equipe
Dra. Aline
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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:
JOSEVALDO DOS SANTOS e ELENICE DE 
JESUS SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em 
CAMPO FORMOSO, BA, no dia 11 de março de 
1990, residente e domiciliado na Rua José Antônio 
da Silva, Nº 121, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de ODORICO FELIPE DOS SAN-
TOS e de JOANA ERNESTINA DOS SANTOS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produ-
ção, divorciada, nascida em CAMPO FORMOSO, 
BA, no dia 02 de julho de 1989, residente e domi-
ciliada na Rua José Antônio da Silva, Nº 121, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ DE 
JESUS SANTOS e de CREMILDA ROSA DE 
JESUS SANTOS. 

WENDEL DIVINO RAMOS e FRANCIELE 
FERNANDA TRIVELATO. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, mecânico, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 23 de novembro de 1988, 
residente e domiciliado na Rua Marchesini, Nº 
87, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de  MARIA ASSUNÇÃO 
RAMOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
contábil, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 26 de outubro de 1990, residente e domicilia-
da na Rua Marchesini, Nº 87, Núcleo Residencial 
Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ALTAIR DONIZETI TRIVELATO e de FÁTIMA 
ROSANA FREALDO TRIVELATO. 

CLOVIS CAPUTO e ROSIMEIRE PIOVESAM. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, ceramista aposen-
tado, divorciado, nascido em PEDREIRA, SP, no 
dia 23 de novembro de 1965, residente e domici-
liado na Rua José Firmino de Souza, Nº 147, Jar-
dim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO 
ROSA DE CAPUTO e de JACYRA MITESTAI-
NER DE CAPUTO. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, do lar, divorciada, nascida em NOVA AURORA, 
PR, no dia 25 de junho de 1974, residente e domici-
liada na Rua José Firmino de Souza, Nº 147, Jardim 
Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDUARDO 
PIOVESAM e de ERCILIA COSTA PIOVESAM. 

ALFREDO LEME SOBRINHO e SEBASTIANA 
FELICIANO DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, metalúrgico aposentado, viúvo, nascido 
em MATÃO, SP, no dia 01 de agosto de 1947, re-
sidente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de LIBERATO LEME e de APARECIDA CORE-
LIANO LEME. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar aposentada, viúva, nascida em ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL, SP, no dia 04 de maio de 
1953, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, 
Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de BENEDITO FELICIANO e de LEO-
NINA BENTO FELICIANO. 

ANDRÉ GOMES DA SILVA e KARINA QUE-
ROZ SCHIASSINATTI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, gerente de tecnologia da informação, 
solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 
14 de janeiro de 1984, residente e domiciliado na 
Rua Ângelo Torres, Nº 156, Vila Mário Finotelli, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de EDIVALDO GO-
MES DA SILVA e de SILVANA CRISTINA DE 

SOUZA DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, Comissaria de voo, solteira, nascida em SÃO 
PAULO, SP, no dia 19 de novembro de 1987, resi-
dente e domiciliada na Rua Ângelo Torres, Nº 156, 
Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
LAERCIO SCHIASSINATTI e de VARDERIÇA 
ROSA QUEROZ SCHIASSINATTI. 

GENIVALDO DA SILVA CARVALHO e LUZIA-
NA DESIDÉRIO DA SILVA. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, serviços gerais, divorciado, nascido 
em BARRA, BA, no dia 25 de dezembro de 1981, 
residente e domiciliado na Fazenda Bela Vista, 
s/n, Chácara Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de GIVALDO PEREIRA DE CARVALHO 
e de ZILDETE DA SILVA CARVALHO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteira, 
nascida em BARRA, BA, no dia 03 de janeiro de 
1997, residente e domiciliada na Fazenda Bela 
Vista, s/n, Chácara Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de DEOCLECIO GOMES DA SILVA e 
de JUVERCINA DESIDÉRIO DA SILVA. 

WEMERSON LUIS DA SILVA e RENATA PA-
MELA DE GODOI. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, técnico em eletromecânica, solteiro, nascido 
em OLINDA, PE, no dia 07 de outubro de 1996, 
residente e domiciliado na Rua Mantovani, Nº 145, 
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de WELSON LUIS DA SILVA 
e de MARIA JOSÉ DA SILVA AMARAL. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, operadora de caixa, 
solteira, nascida em BOM REPOUSO, MG, no 
dia 08 de maio de 1996, residente e domiciliada 
na Rua Mantovani, Nº 145, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e 
de CÉLIA BENEDITA DE GODOI. 

FERNANDO BARROZO RODRIGUES e 
ADRIELE SANTOS DE JESUS. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, motofretista, solteiro, nascido 
em PIRAPEMAS, MA, no dia 06 de fevereiro de 
1992, residente e domiciliado na Rua Murilo Cerri 
Ramos Filho, Nº 184, Vila Primavera, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES e de FRANCISCA BARROZO 
RODRIGUES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
baba, solteira, nascida em WENCESLAU GUI-
MARÃES, BA, no dia 15 de março de 1998, re-
sidente e domiciliada na Rua Murilo Cerri Ramos 
Filho, Nº 184, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANISIO NASCIMENTO DE JESUS e de 
JOANA MARTINHA DOS SANTOS. 

ERALDO LUIZ DA SILVA e DAIANA SOUZA 
ANUNCIAÇÃO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
serviços gerais, solteiro, nascido em SÃO PAULO, 
SP, no dia 01 de novembro de 1985, residente e 
domiciliado na Rua Lana, Nº 322, Terras da Cape-
la de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
EPITACIO LUIZ DA SILVA e de EDITH LIMA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxi-
liar de produção, divorciada, nascida em CAMPI-
NAS, SP, no dia 11 de fevereiro de 1991, residente 
e domiciliada na Rua Atílio Sisti, Nº 326, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de AIL-
TON ROSA DA ANUNCIAÇÃO e de GRACI-
NEIDE SOUZA DA ANUNCIAÇÃO. 

RAUL DE SOUZA e PATRÍCIA TORRES FER-
NANDES SARDINHA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, analista de suporte, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 21 de janeiro de 1990, 
residente e domiciliado na Rua Áuria Ribeiro Bo-
dini, Nº 163, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de PAULO CESAR DE SOUZA e de 
NILMA MESCHIARI DE OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, 
solteira, nascida em SÃO CAETANO DO SUL, 
SP, no dia 01 de fevereiro de 1989, residente e do-
miciliada na Rua Áuria Ribeiro Bodini, Nº 163, 
Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
CARLOS SERGIO FERNANDES SARDINHA 
e de MARIZA TORRES FERNANDES SARDI-
NHA. 

SILVIO RENATO DRIGO e NILCÉIA DA GLÓ-
RIA PEREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
trabalhador rural, solteiro, nascido em CAPÃO 
BONITO, SP, no dia 10 de janeiro de 1971, resi-
dente e domiciliado na Rua Horácio Carraro, Nº 
181, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO DRIGO FILHO e de THEREZA MARIA 
DRIGO. Ela, de nacionalidade Brasileira, domés-
tica, divorciada, nascida em CAREAÇU, MG, no 
dia 07 de fevereiro de 1967, residente e domici-
liada na Rua Horácio Carraro, Nº 181, Jardim Eu-
ropa, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO 
DOMINGOS PEREIRA e de MARIA APARECI-
DA PEREIRA. 

DAVID CARLOS CRISPIM e THAIS RÚBIA 
SOARES AUGUSTO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, vigilante, divorciado, nascido em AM-
PARO, SP, no dia 16 de maio de 1989, residen-
te e domiciliado na Rua Panini, Nº 118, Núcleo 
Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOÃO PEDRO CRISPIM e de LUSIA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA CRISPIM. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, Representante comercial, 
divorciada, nascida em COXIM, MS, no dia 19 
de agosto de 1988, residente e domiciliada na Rua 
Panini, Nº 118, Núcleo Residencial São José, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de RUBENS AUGUSTO e 
de ERISMAR SOARES DA SILVA AUGUSTO. 

RAFAEL APARECIDO SALVADOR DO NAS-
CIMENTO e KATHELLEN SABRINA LIMA 
MOREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de logística, solteiro, nascido em MIRA-
SELVA, PR, no dia 12 de junho de 1993, residente 
e domiciliado na Avenida Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOEL 
GONÇALO DO NASCIMENTO e de ROSA 
SALVADOR DE LIMA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, atendente, solteira, nascida em CAM-
PINAS, SP, no dia 31 de dezembro de 1993, re-
sidente e domiciliada na Rua Prof. Ruy Martins 
Ferreira, Nº 650, Parque Valença I, CAMPINAS, 
SP, filha de LUIS CARLOS MOREIRA e de GIO-
VANA LIMA MOREIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 04 de março de 2021.


