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Cismetro manifesta intenção 
de compra de mais de 2,5 
milhões de doses de vacinas 
da AstraZeneca

Procon orienta 
população a evitar 
estoques de alimentos

Prefeitura de Artur 
Nogueira abate R$779 mil 
da dívida do Funpreman

STF mantém lei que proíbe 
reajuste para servidores 
públicos até dezembro

Prefeitura de Pedreira cria 
áreas de “Drive Thru” na 
região centralPágina 3 Página 5

O Consórcio Inter-
municipal de Saúde da 
Região Metropolitana 
de Campinas (Cismetro) 
desde fevereiro está no 
processo da aquisição de 
vacinas contra a Covid-19 
para os municípios inte-
ressados e seus parceiros 
da iniciativa privada. O 
presidente do consórcio, 

o prefeito de Morungaba 
Marquinho de Oliveira, 
enviou um ofício nes-
ta semana à Medpharma 
Global Alliance LLC/As-
traZeneca manifestando 
o interesse na aquisição 
imediata  de 2.500.000 
doses de vacinas para 25 
municípios.

Página 5

A população que está 
frequentando os super-
mercados nos últimos dias 
observa uma grande quan-
tidade de pessoas com os 
carrinhos cheios de com-
pras. O grande volume 
de produtos alimentícios 
indica que muita gente 
está pensando em estocar 
alimentos neste tempo de 
pandemia. Mas o Procon, 

órgão de defesa do consu-
midor, vinculado à Prefei-
tura de Hortolândia, orienta 
a população a ficar calma e 
evitar as “super compras”, 
pois além de não ser ne-
cessário – uma vez que su-
permercados permanecerão 
abertos – a atitude pode 
causar elevação nos preços 
dos produtos.

Página 6

O Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropolita-
na de Campinas (RMC) decidiu 
nesta sexta-feira, 19, por una-

nimidade, a adoção do toque 
de recolher no período das 20h 
às 5h, em todas as cidades da 
região. A reunião foi comanda-

da pelo presidente interino do 
Conselho, Gustavo Reis, pre-
feito de Jaguariúna, e também 
contou com a participação, por 

meio de videoconferência, do 
secretário de Desenvolvimen-
to Regional do Estado, Marco 
Vinholi, e do prefeito de Cam-

pinas, Dário Saadi, anfitrião do 
encontro.
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RMC descarta lockdown e adota toque de recolher
Objetivo das medidas é evitar aglomerações; Medida está em vigor

ALÔ ALÔ GAZETA!
Sua página de 

entretenimento, moda, 
beleza, estética, fofoca 

e muito mais
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Quinze prefeitos participaram da 
reunião de forma presencial

SAMUEL OLIVEIRA
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Os trabalhadores brasileiros enfrentam 
os piores sofrimentos das últimas décadas 
como reflexos da pandemia: desemprego, 
redução de salários e de renda, aumento do 
custo de vida, do número de infectados e 
mortos pela Covid-19. 

Recente estudo de dois dados divulgado 
pelo IBGE traz preocupações. A Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) aponta que a taxa média de 
desocupação, em 2020, foi recorde em 20 es-
tados. Acompanha a média nacional, que au-
mentou de 11,9%, em 2019, para 13,5% no ano 
passado, a maior da série histórica, que vem 
sendo divulgada há nove anos. No intervalo de 
um ano, o Brasil perdeu 7,3 milhões de empre-
gos, chegando ao menor número da série atual 
de ocupados, ou seja, com 86,1 milhões.

Dados divulgados nesta semana mostram um 
pouco de esperança para a Região Metropolita-
na de Campinas (RMC) que tem saldo positivo 
de 4.572 postos de trabalhos que foram gerados 
em janeiro de 202. No entanto, na análise dos 
últimos 12 meses constata-se a eliminação, na 
região, de 3.283 vagas, considerando as 359.872 
admissões e as 363.165 demissões. 

A indústria, os serviços e a construção 
civil foram os segmentos que mais contrata-
ram na RMC em janeiro de 2021, contabili-
zando, juntos, 3.762 trabalhadores das 4.572 
vagas geradas.

Dos 20 municípios que integram a RMC, 
quatro apresentaram resultados negativos na 
avaliação da geração de empregos com car-
teira assinada: Engenheiro Coelho, Holambra, 
Jaguariúna e Santo Antônio de Posse.
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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*

A maior riqueza de um município encon-
tra-se em seus recursos humanos, pois 
neles estruturam-se seus autênticos pila-
res. Neles encerram-se tesouros que a fer-
rugem não consome, nem a traça corrói. 
São o exemplo para o homem sempre em 
formação. Hoje fazemos memória de doce 
prima conhecida como Ica. Seu nome era 
Maria Dutra. Nasceu no dia 02 de novem-
bro de 1919. Lembro-me de ter freqüen-
tado a casa de seus pais, quando idosos, 
moravam à beira do Rio Jaguari, na Chá-
cara da Ilha, entre a Chácara de Pedrinho 
Hossri e a Pousada de Márcio Calvo de 
Godoy, saída para Pedreira.  Era Local de-
licioso onde os primos Antônio e Teresa, 
pais de Ica, recebiam a todos com a maior 
cordialidade. Dona Teresa, prima irmã de 
minha mãe era da Família Bodini/Santini 
e com o Sr. Antônio Dutra, seu marido, 
após ter formado  numerosa   prole , am-
bos desfrutavam do descanso merecido da 
longevidade.      Dez filhos: A mais velha 
é Hermelinda, conhecida como Tia Linda. 
Está hoje com 103 anos, esbanja simpa-
tia, cantando canções de sua mocidade. 
Maria, isto é, Ica era a segunda filha. De-

pois vieram mais oito irmãos: Alice, Ire-
ne, Neide, José, Joaquim, João, Antônio 
e Nélson. Esta família unida comemorou 
cem anos da família Dutra. Assim como 
quase toda família imigrante  ou de prole 
numerosa, a garra pelo trabalho fortale-
cia o corpo e a mente. A fé cristã trouxe 
sempre Esperança e Paz, cultivou União 
e Amor, Paciência nas tribulações, Resig-
nação diante das provações, compreensão, 
perdão. Virtudes abrigadas na prima Ica, 
em sua família, que vinham dos doces an-
tepassados.  Ica de memória prodigiosa, 
na infância, chegou a cear com os patriar-
cas lombardos, seus bisavós maternos, re-
zando  o terço após a refeição. Na adoles-
cência, Ica  fez dupla com sua irmã Irene 
e cantavam, com sucesso, em programa 
de calouros de Vicente Leporace, em São 
Paulo.  Porém, seu Pai não admitiu sequ-
ência, porque, na época, cantores de rá-
dio e artistas não eram bem conceituados.  
Na capital reencontrou-se com seu colega 
do Curso Primário de Conchal, Orlando 
Santos, nobre caráter, namorou. Casou-se 
com Ele, em 1943. O casal foi para Mo-
ji-Guaçu administrar fazenda da Família. 

Companheira fiel acompanhou-o em seus 
compromissos trabalhistas assumidos, era 
o braço de apoio de que um marido neces-
sitava. Mudaram-se para São Paulo. Em 
1951, seu Pai adquiriu hotel em Maringá 
e precisou da Filha e do Genro como che-
fes de cozinha do Hotel Brasil. Lá o Sr. 
Orlando  tornou-se comerciante adquirin-
do um  Bar  que se tornou apreciado pelos 
salgados e petiscos de sua esposa Ica. Em 
1956, os parentes chamam-nos, novamen-
te, para administrar a Fazenda Sete Lago-
as, em Mogi-Guaçu.  Após a faina diária, 
rezavam o terço com os moradores, idea-
lizaram a construção de uma capela. Ela 
assimilou o exemplo da bisavó materna 
lombarda e tornou-se catequista e alfa-
betizou. Em 1960 retorna com a família 
para sua cidade natal, agora com seis 
filhos. Compraram um pequeno sítio e 
com suas frutas atraia degustadores da-
qui e de Campinas para seus saborosos 
doces de goiaba, laranja, abóbora e lei-
te. Lembro-me do bondoso Seu Orlando 
com seu Chevrolet 1928 e com seu vozei-
rão rezando e cantando com meu Pai na 
Matriz. Ele havia comprado o conhecido 

“Bar do Zequinha” e sempre a esposa 
primava pelas delícias ali vendidas. Pos-
teriormente resolveu montar com o filho 
uma malharia. Foi um sucesso e recebeu 
o nome de “Ica Confecções.” Agora Ela 
estava na costura. Recriava seus objeti-
vos a cada etapa da vida. Isto fortalecia 
sua longevidade, tornando-se exemplo 
para todos. Aos 80 anos estudou pintura 
e pintou vários quadros. Sempre ocupou 
sadiamente seus dias. Comprou um te-
clado e nele tirava de ouvido boas mú-
sicas. Já nonagenária escreveu, a pedido, 
memórias sobre a Fazenda Sete Lagoas 
e sua Capela, resgatando a história da-
quelas paragens. Gostava de flores e de 
ler. Tinha o dom da acolhida.  Recebia 
a todos com sorriso, doçura, gentileza 
inigualável. Boa memorialista. Pedi-lhe 
que registrasse ou gravasse as memórias 
que me contava. Partiu para Deus aos 97  
anos no  24 de abril de 2017,  seu exem-
plo permanecerá.

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

Relembrando prima Ica: Maria Dutra Santos

Sandra R. Ribeiro*

A pandemia continua fazendo suas ví-
timas, agora mais forte que antes e, nós 
ainda estamos cercados de dúvidas em 
relação ao que vamos encontrar pela 
frente e o que fazer para nos livrar de 
uma vez por todas desse mal-estar que 
causa tanto sofrimento, perdas e inse-
gurança.
 A vacina, devagar e sempre! Lock-
down, colapso, hospitais lotados, falta 
de leitos em UTIs, pessoas agonizan-
do, outras tomadas pelo negacionismo 
não acreditam mais nos médicos e nem 
na ciência, e com isso acabam contri-
buindo ainda mais para o aumento da 
contaminação, pois ignoram às medi-
das de segurança que temos para nos 
proteger, que são: o distanciamento so-
cial, o uso de máscaras, lavar bem às 
mãos, usar álcool em gel e, principal-
mente ficar longe de aglomeração. Não 
vamos generalizar, mas a situação está 
cada vez mais longe de ter uma solu-
ção. A pessoa não consegue ficar sem 
ir aos encontros de amigos, às festas e 
baladas e, o que é pior, sai de casa sem 

proteção, não dá a mínima para o uso 
de máscara. A pessoa que sai à rua de 
máscara, por incrível que pareça, so-
fre Bullhing. A que ponto chegamos! A 
que sai sem máscara se acha no direito 
de sair por aí buscando à contamina-
ção e passando à diante, isso pode ser 
feito de forma consciente, porque sente 
prazer em fazê-lo, ou de forma incons-
ciente, neste caso, pode ser algum sin-
toma patológico, o indivíduo dá lugar 
a pulsão que é a fronteira entre o psí-
quico e o somático. A pulsão tem a ver 
com os estímulos que se originam no 
organismo e alcançam a mente. É di-
ferente do instinto, não apresenta uma 
finalidade biologicamente determina-
da, é insaciável, pois tem relação com 
o desejo, e não com a necessidade, ou 
seja, coloca o prazer acima da cautela.
 “Na psicanálise entendemos o Eu 
como “território de batalha”, está sem-
pre contra si mesmo, tem uma parte de 
mim contra outra parte de mim, porque 
eu desejo muito, mas a outra parte de 
mim diz não. A pessoa está muito cons-

ciente de alguma coisa e muito cons-
ciente que está inconsciente de outra 
coisa, Freud chamou isso de estrutura 
cindida do sujeito humano”. Essa é a 
grande descoberta freudiana, é a ideia 
de que tem uma estrutura subjetiva que 
é dividida em duas partes que ele cha-
mou de consciente e inconsciente. O 
Eu está dividido entre seus ideais, seus 
impulsos e os ideais do supra Eu (su-
perego) que são do mundo. Para Freud 
o Eu está sempre em conflito, é um po-
bre coitado que está tentando dá conta 
de vários senhores. 
Isso é Freud: Quem nunca se viu repe-
tindo comportamentos que havia prome-
tido deixar para trás? Ou fazendo coisas 
que prejudicam a si mesmo, por mais ir-
racional que isso pareça? Quantas vezes 
você se espantou com uma palavra fora 
de contexto que saiu de uma frase? E 
sonhos bizarros, quem não tem?
Todas essas situações, sem relação 
aparente entre si, podem ser explicadas 
pela existência de uma única instância 
psíquica, que corrompe as nossas inten-

ções e vontades. O Eu contra si mesmo, 
ele está sempre contra si mesmo. A hu-
manidade deve a Sigmund Freud essa 
descoberta. Apesar das transformações 
sociais, culturais e tecnológicas dos 
últimos 120 anos, o método psicana-
lítico criado por Freud para lidar com 
o mal-estar inerente à condição huma-
na. Freud demostrou que a maior parte 
da vida psíquica se desenrola sem que 
tenhamos acesso a ela. Ali se encon-
tram principalmente ideias reprimidas 
disfarçadas nos sonhos e nos sintomas 
neuróticos. O Eu nunca está sozinho, 
sempre tem alguém opinando e exer-
cendo influência sobre ele. 
Exemplo: hoje irei à uma festa com 
amigos! Cara, não vai porque você 
pode se contaminar com o Coronavírus 
e, ainda levá-lo pra sua casa, e, conta-
minar sua família.

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

Eu contra si mesmo, será possível?
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Objetivo das medidas é evitar aglomerações; Medida está em vigor

O Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) decidiu nesta 
sexta-feira, 19, por una-
nimidade, a adoção do 
toque de recolher no perí-
odo das 20h às 5h, em to-
das as cidades da região. 
A reunião foi comandada 
pelo presidente interino 
do Conselho, Gustavo 
Reis, prefeito de Jagua-
riúna, e também contou 
com a participação, por 
meio de videoconferên-
cia, do secretário de De-
senvolvimento Regional 
do Estado, Marco Vinho-
li, e do prefeito de Cam-
pinas, Dário Saadi, anfi-
trião do encontro.

“Com o toque de re-
colher das oito horas da 
noite até às cinco horas 
da manhã, vamos com-
bater as pessoas que não 
têm consciência e fazem 
aglomerações nas cida-
des. Assim, vamos ser 
mais efetivos na maneira 
de conscientizar e coibir 
esse tipo de prática”, afir-
ma Gustavo Reis.  

Segundo a decisão dos 
prefeitos reunidos no co-
legiado, no Salão Azul do 
Paço Municipal, em Cam-
pinas, as regras do toque 
de recolher regional serão 
as mesmas já adotadas 
pela Prefeitura de Cam-
pinas e já estão valendo. 

Decisão do pleno do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) julgou constitucio-
nal a Lei Complementar 
173/2020 que, no contexto 
da pandemia, ficou conhe-
cida como Lei de Socorro 
aos Estados, incluindo o 
trecho que proíbe o reajus-
te no salário de servidores 
federais, estaduais e muni-
cipais até 31 de dezembro 
deste ano. O julgamento 
da matéria ocorreu por 
unanimidade, na noite da 
sexta-feira, 12, por meio 

do plenário virtual. 
O congelamento de sa-

lários era questionado no 
Supremo em três ações 
diretas de inconstituciona-
lidade (ADI), abertas por 
PT, PDT e Podemos, to-
das relatadas pelo ministro 
Alexandre de Moraes. A 
medida foi prevista na lei 
como forma de compensar 
os gastos públicos extras 
com a pandemia de Co-
vid-19. 

Para os partidos, no en-
tanto, ao congelar os salá-

rios de todos os servidores 
do país, os artigos 7º e 8º 
da LC 173/2020 violaram 
alguns princípios consti-
tucionais, como o de auto-
nomia administrativa dos 
entes federativos e o de 
irredutibilidade salarial, 
bem como prejudicaram a 
eficiência dos serviços pú-
blicos.  

Moraes, contudo, en-
tendeu que nenhum dos 
argumentos se sustentam. 
Em seu voto, o relator con-
siderou que a legislação 

está inteiramente de acor-
do com a Constituição. Ele 
negou, por exemplo, que 
haja violação à irredutibi-
lidade salarial dos servido-
res públicos.

“No caso, verifica-se 
que não houve uma re-
dução do valor da remu-
neração dos servidores 
públicos, uma vez que 
apenas proibiu-se, tempo-
rariamente, o aumento de 
despesas com pessoal para 
possibilitar que os entes 
federados enfrentem as 

crises decorrentes da pan-
demia de Covid-19, bus-
cando sempre a manuten-
ção do equilíbrio fiscal”, 
escreveu o ministro.

Ele destaca que o ob-
jetivo da lei foi evitar a 
irresponsabilidade fiscal, 
sobretudo de estados e 
municípios, que ao rece-
ber verbas extras da União 
para o combate à pande-
mia, ficam assim impe-
didos de tomar medidas 
populistas, usando os re-
cursos para “fazer cortesia 

com chapéu alheio”.
“A situação fiscal vi-

venciada pelos Estados 
e Municípios brasileiros, 
sobretudo nessa conjuntu-
ra de pandemia, demanda 
uma maior atenção em re-
lação aos gastos públicos 
e, no particular, ao gasto 
com o funcionalismo pú-
blico”, acrescentou Mora-
es, que foi acompanhado 
por todos os outros dez mi-
nistros do Supremo. (com 
informações da Agência 
Brasil)

RMC descarta lockdown e 
adota toque de recolher

STF mantém lei que proíbe reajuste para 
servidores públicos até dezembro

Quinze prefeitos participaram da reunião de forma presencial

SAMUEL OLIVEIRA

Ficar em casa, no atu-
al contexto de enfrenta-
mento ao coronavírus, é 
mais do que um ato de 
segurança, é um gesto 
de carinho a você e às 
pessoas que estão no seu 
entorno. Por isso, a prá-
tica do isolamento social 
se torna ainda mais im-
portante nesse momento. 
Os critérios elencados 
pelas autoridades sobre 
o isolamento social têm 
embasamento e servem 
para reduzir a intensi-
dade de infecções, visto 
que a aproximação com 
alguém infectado é sufi-
ciente para o contágio da 
doença.

Na quinta-feira, 18, 
os vereadores de Jagua-
riúna se reuniram de 
forma virtual com o pre-
feito Gustavo Reis, onde 
discutiram formas de 

incentivar o isolamento 
social, sem, no entan-
to, afetar ainda mais os 
comerciantes da cidade. 
Na reunião o prefeito já 
havia descartado a possi-
bilidade de lockdown em 
Jaguariúna.

O presidente da Câ-
mara, Afonso Lopes da 
Silva, o Silva, ressalta a 
importância da partici-
pação de todos nas ações 
para evitar o fechamento 
total da cidade. “Preci-
samos nos conscientizar 
que todos nós, cidadãos, 
precisamos fazer a nossa 
parte. Só saindo de casa 
em ocasiões inadiáveis, 
evitando aglomerações e 
usando máscara. Quan-
to mais juntos estarmos 
nessa luta, mais cedo a 
normalidade voltará”, 
enfatiza.

 Brasil

Os prefeitos rejeitaram a 
proposta de criação de um 
“lockdown regional” e da 
antecipação de feriados.

Na oportunidade, o 
secretário Vinholi anun-
ciou a antecipação da 
abertura de leitos de UTI 
Covid do Ambulatório 
Médico de Especialida-
des (AME) de Campinas 

do dia 29 de março para 
o dia 26 de março. Essa 
era uma das medidas que 
vinham sendo pleiteadas 
pelos prefeitos para ten-
tar desafogar os hospitais 
superlotados de pacien-
tes com Covid-19. 

“Sei da urgência de 
todos e tenho total cons-
ciência do momento que 

estamos passando. Essa 
é a perspectiva mais oti-
mista, que dia 26 o AME 
Campinas possa atender 
pacientes Covid”, co-
menta Vinholi. “Me colo-
co à disposição dos pre-
feitos, individualmente, 
para discutir cada situa-
ção”, completa o secretá-
rio estadual.

Câmara municipal 
ressalta necessidade do 
distanciamento social

Dezenove prefeitos 
participaram da reunião 
– 15 de forma presencial 
e quatro de forma remo-
ta. Apenas o prefeito de 
Paulínia, Du Cazelatto, 

não participou do encon-
tro. Uma nova reunião do 
Conselho de Desenvolvi-
mento foi marcada para a 
próxima quarta-feira, 24, 
às 9h, de forma virtual.
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A prioridade fica condicionada à comprovação da condição de vulnerabilidade prevista

Em Serra Negra, a ve-
readora Barbara da Saúde 
(DEM) observou a ne-
cessidade de desenvolver 
mecanismos para que mu-
lheres, em especial as que 
se encontram em vulnera-
bilidade, alcancem uma 
maior autonomia social 
e econômica. Por isso, 
apresentou na Câmara de 
Vereadores do município 
um projeto que garante a 
prioridade de encaminha-
mento à vaga de emprego 
constante no cadastro do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) e de 
cursos profissionalizantes 
ministrados pelo órgão 
municipal competente 
às mulheres que tenham 
sido vítimas de violência 
doméstica. 

O Projeto já foi discu-
tido, para que tivesse um 
formado sólido, de for-
ma a garantir o sigilo da 
identidade e dados dessas 
mulheres, foi votado e 
aprovado por unanimida-
de. “Nosso município ul-
trapassa a quantidade de 
eleitoras, na verdade são 
52% de eleitoras femini-
nas e temos pouca repre-
sentatividade. Nós temos 
que mudar isso. Agora a 
força, representação e mu-
dança começa no nosso 

quintal”, diz.
A vereadora considera 

absurdo o fato de, apenas 
após 500 anos de desco-
brimento do Brasil a mu-
lher teve o direito de votar 
e, com base nisso, esse é o 
primeiro de muitos proje-
tos que virão com o intui-
to de contemplar à todas, 
ainda que seja para fazer 
valer e projetos, progra-
mas e leis que já as con-
templem. “Eu acredito na 
força da mulher, na garra, 
na sensibilidade, na agili-
dade, no foco, na determi-
nação”, frisa.

Antes mesmo da polí-
tica, a Barbara conta que 
participou de várias reu-
niões, inclusive com o 
DEM mulheres, onde hoje 
mantém um grupo onde 
se pode conversar, expor 
ideias, discussões e direi-
tos e agora com a possi-
bilidade maior ainda de 
poder aumentar a repre-
sentatividade feminina. 
“Eu sempre prezei pela 
saúde mental e física das 
mulheres, inclusive com 
planejamento. Enquanto 
secretária nós realizamos 
o primeiro congresso de 
saúde da mulher aqui no 
município, realmente para 
levantar a bandeira da voz, 
dos direitos e da preven-

PL de vereadora garante benefício para mulheres 
que tenham sido vítimas de violência doméstica

ção à violência, do femi-
nicídio”, diz. 

A vereadora ressalta 
ainda a importância de en-

xergar o cenário em con-
texto geral, onde as mu-
lheres alcançaram muitos 
direitos e vêm lutando 

veemente para a conquis-
ta de equidade. “É notório 
de que precisamos alertar 
as autoridades e fazer en-

Vereadora Barbara considera válido lembrar que esta iniciativa não acarreta quaisquer ônus financeiro para a 
máquina pública

 Serra Negra
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tender que a questão não 
é pregar por igualdade e 
sim, trabalhar a igualda-
de, receber em igualda-
de e para avançarmos na 
busca por igualdades. O 
primeiro passo é combater 
a violência contra a mu-
lher”, afirma. “Acredito 
que temos que reconstruir 
a imagem tão histórica da 
mulher e mostrar que isso 
tudo está muito mais liga-
do a construções sociais 
do que a natureza femini-
na em si, o fato é que nos-
sa busca é de equidade, a 
mulher na maior parte das 
vezes tem jornada tripla e 
até quádrupla de trabalho, 
o que deixa mais evidente 
sua força, determinação e 
do quanto precisamos de 
mais voz, não se pode le-
var em conta o gênero e 
sim a capacidade, as esco-
lhas, liderança e o esforço 
pessoal”, justifica.

A parlamentar ainda 
alerta que neste período 
pandêmico, não só em 
Serra Negra, mas em todo 
País , as mulheres vem 
sendo esquecidas nes-
se sentido. “O índice de 
desemprego tem aumen-
tado significativamente 
no público feminino e o 
aumento dos feminícidios 
também”.
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Prefeitura abate R$779 mil 
da dívida do Funpreman

Posto Sebrae Aqui 
Cosmópolis conquista 
8ª posição com o melhor 
atendimento do Estado

Ao assumir mandato, Lucas Sia encontrou Prefeitura com uma dívida de 
R$106 milhões, sendo que R$79 milhões são do Funpreman

de uma equipe extrema-
mente capacitada, temos 
procurado maneiras de 
amenizar toda essa dívida. 
Assim, poderemos investir 
cada vez mais em nosso 
município para que enfim 
tenhamos acesso à Educa-
ção, Cultura, Saúde, Lazer 
e Mobilidade de qualida-
de”, destaca o prefeito. 

Além da regularização 
anunciada no início da 

semana, Sia pontua que 
outros dois parcelamen-
tos do Funpreman que se 
encontravam em atraso já 
haviam sido regularizados 
pela atual gestão. “De cin-
co parcelamentos foram 
pagos dois que estavam 
com 20 parcelas em atraso 
cada um”, diz.

A fim de amenizar as dí-
vidas deixadas pela gestão 
passada, a Prefeitura de Ar-

tur Nogueira está revendo 
todos os contratos vigentes. 
O objetivo é diminuir as 
despesas do Poder Públi-
co e aumentar as receitas, 
tornando o município fi-
nanceiramente equilibrado. 
Além disso, ressaltou que 
estão acontecendo treina-
mentos dos profissionais 
do departamento de Tribu-
tação para atuarem efetiva-
mente como fiscais.

 Artur Nogueira 

 Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

 Cosmópolis

 Morungaba 
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O Consórcio Inter-
municipal de Saúde da 
Região Metropolitana 
de Campinas (Cismetro) 
desde fevereiro está no 
processo da aquisição de 
vacinas contra a Covid-19 
para os municípios inte-
ressados e seus parceiros 
da iniciativa privada. O 
presidente do consórcio, 
o prefeito de Morungaba 
Marquinho de Oliveira, 
enviou um ofício nes-
ta semana à Medpharma 
Global Alliance LLC/As-
traZeneca manifestando 
o interesse na aquisição 
imediata  de 2.500.000 
doses de vacinas para 25 
municípios.

“Todos estão cientes 
de que a vacina teria de 

ser responsabilidade do 
Governo Federal, porém 
a vacinação em massa é 
o único caminho que vai 
fazer com que possamos 
retomar a economia. Por-
tanto, já que a Lei Fede-
ral nº 14.125/2021 abriu a 
possibilidade de Estados, 
municípios e empresas ad-
quirirem a vacina,o nosso 
objetivo como consórcio é 
ajudar para que seja reali-
zada, o quanto antes pos-
sível, a vacinação de toda 
a população”, explica o 
prefeito Marquinho, pre-
sidente do Cismetro.

Os municípios que ma-
nifestaram interesse na 
aquisição são: America-
na, Amparo, Areiópolis, 
Artur Nogueira, Cajati, 

Campinas, Cosmópolis, 
Cordeirópolis, Corumba-
taí, Holambra, Hortolân-
dia, Ipeúna, Iracemápolis, 
Itatiba, Itupeva, Jundiaí, 
Limeira, Monte Mor, Mo-
rungaba, Nova Odessa, 
Paulínia, Pedreira, Rio 
Claro, Santa Bárbara 
D’Oeste e Várzea Paulista.

O presidente da enti-
dade ainda afirma que a 
aquisição deve ter o acom-
panhamento e a parceria 
do Ministério da Saúde, 
do Ministério Público e 
também do Tribunal de 
Contas. Este acompanha-
mento visa a garantia da 
transparência com os re-
cursos públicos dos mu-
nicípios e das empresas 
parceiras.

Cismetro manifesta intenção de 
compra de mais de 2,5 milhões de 
doses de vacinas da AstraZeneca

A Prefeitura de Pedrei-
ra, por meio da Divisão 
de Trânsito (DITRAN) 
da Secretaria Municipal 
de Segurança, criou va-
gas de estacionamento 
para atendimento “Dri-
ve Thru”, na Rua XV de 
Novembro, proximidades 
da Companhia Fiação e 
Rua Antonio Pedro, pró-
ximo a Praça José Stra-
nieri. Além disso, criou 
uma faixa de rolamento 
também na Rua Anto-
nio Pedro entre as ruas 
Waldemar Cartarozzi e o 
semáforo das ruas Alice 
Moreira e Santana. 

O secretário de Segu-
rança Ângelo Milani Pa-
vão explica que a criação 
destas áreas específicas 
para “Drive Thru” atende 
pedidos dos comerciantes 
da região que, obedecen-
do a Fase Emergencial do 
Plano São Paulo de com-
bate ao coronavírus, só 
podem realizar a entrega 
de produtos nesse sistema. 
“O Drive Thru é montado 
todos os dias pelas nossas 
equipes da DITRAN e 
funcionam sempre das 7h 
às 18h de segunda a sába-
do, até o encerramento da 
Fase Emergencial”.

O Posto Sebrae Aqui 
Cosmópolis conquis-
tou a 8ª posição com o 
melhor atendimento de 
todas unidades presen-
tes nos 234 municípios 
no Estado de São Paulo. 
O Sebrae Aqui oferece 
gratuitamente diversos 
serviços para micro e pe-
quenos empresários do 
município.

A unidade é uma par-
ceria da Prefeitura de 

Cosmópolis, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio 
com a Associação de Co-
mercial e Industrial de 
Cosmópolis (ACICO) 
e o Sebrae. As agentes 
de atendimento estão no 
Posto de Atendimento 
Mais Fácil, localizado na 
Rua Otto Herbst, nº 116, 
das 9h às 17h. O telefone 
para contato é (19) 3872-
5566, ramal 26.

Prefeitura cria áreas de “Drive 
Thru” na região central

 Pedreira 

A Prefeitura Municipal 
regularizou mais um dos 
parcelamentos feitos para 
abater a dívida acumulada 
no Fundo de Previdência 
Municipal de Artur No-
gueira (Funpreman). Ao 
todo, foram pagas seis par-
celas atrasadas, somando 
R$779.364,15. O valor foi 
batido da dívida total do 
fundo: R$79.060.752,30. 

Logo no segundo mês 
de mandato, o prefeito elei-
to Lucas Sia (PSD) tornou 
público o valor da dívida 
da Prefeitura, que ultra-
passa os R$106 milhões. 
Na época, a secretária de 
Finanças Michele Passos e 
o diretor financeiro Henri-
que Rossetti fizeram o le-
vantamento e a análise das 
despesas orçamentárias 
não pagas entre os anos de 
2014 e 2020, além da dívi-
da junto ao Funpreman. 

Dos mais de R$106 mi-
lhões, R$79.060.752,30 
se referem ao fundo e os 
restos a pagar no ano de 
2020 (não parcelado), mais 
R$27.751.531,85 que são 
valores de precatórios, 
INSS, financiamentos, en-
tre outros.

“Encontramos a Saúde 
financeira de Artur Noguei-
ra em falência e, por meio 

Ofício enviado pelo presidente do consórcio para a Medpharma 

DIVULGAÇÃO
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Toque de recolher 1
O Conselho de Desen-

volvimento da RMC deci-
diu nesta sexta-feira, 19, 
decidiu, por unanimidade, 
adotar o toque de recolher 
no período das 20h às 5h, 
em todas as cidades da re-
gião. A medida já come-
çou a ser implementada e 
é uma tentativa de reduzir 
os números da Covid-19 
em toda a região, incluin-
do Jaguariúna.  

Mais leitos
Outra novidade apre-

sentada na reunião do 
Conselho: o secretário 
estadual Marco Vinholi 
anunciou a antecipação 
da abertura de leitos de 
UTI Covid do Ambulató-
rio Médico de Especiali-
dades (AME) de Campi-
nas do dia 29 de março 
para o dia 26 de março. 
Essa era uma das medi-
das que vinham sendo 
pleiteadas, inclusive pelo 
prefeito Gustavo Reis, 
para tentar desafogar os 
hospitais superlotados de 
pacientes com Covid-19. 

Vítima 
O senador Major 

Olimpio (PSL-SP) mor-

reu nesta quinta-feira, 18, 
vítima da Covid-19. A in-
formação foi confirmada 
nas redes sociais do par-
lamentar.

Diagnosticado no dia 
02 de março, o líder do 
PSL no Senado foi intu-
bado duas vezes. A infec-
ção pelo novo coronaví-
rus pode ter acontecido 
em uma visita ao Con-
gresso Nacional com o 
objetivo de pedir verbas 
para emendas parlamen-
tares. O senador estava 
internado no Hospital São 
Camilo, em São Paulo.

IPTU adiado
O prefeito Gusta-

vo Reis decidiu dar no-
vamente um alívio aos 
consumidores durante 
a pandemia. O Decreto 
Municipal nº 4.288, que 
foi publicado nesta quar-
ta-feira, 17, na Impren-
sa Oficial, assinado pelo 
prefeito, adiar mais uma 
vez o início do pagamento 
do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), 
do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Nature-
za (ISS) fixo e da licença 
para localização, funcio-
namento e publicidade 

pelo prazo de três meses 
para os contribuintes com 
dificuldades financeiras. 
A medida, já adotada no 
ano passado, visa reduzir 
o impacto financeiro dos 
contribuintes de Jaguari-
úna com a quarentena do 
coronavírus.

Mais equipamentos
Devido ao aumento ex-

pressivo na demanda de 
pacientes com Covid-19 
na rede pública nas últi-
mas semanas, a Prefeitura 
de Jaguariúna investiu na 
compra e locação de mais 
equipamentos para leitos 
de UTI. A medida visa 
reforçar o atendimento 
sobretudo dos pacientes 
em situação mais grave. 
A taxa de ocupação de 
UTIs em Jaguariúna pas-
sou dos 200%. Os novos 
equipamentos incluem 20 
ventiladores pulmonares, 
8 monitores multiparâ-
metros, 4 cateteres de 
alto fluxo e 31 bombas de 
infusão, num valor total 
de cerca de R$ 140 mil. A 
rede pública de saúde de 
Jaguariúna registrou uma 
explosão nas internações 
de pacientes com Co-
vid-19 na última semana.

 Bastidores do poderPrefeitura reforça 
ações de combate ao 
novo coronavírus

 Holambra

Todas as ferramentas que evitem o contágio da Covid-19 
estão sendo utilizadas

A Prefeitura de Holam-
bra tem reforçado as ações 
de combate ao coronaví-
rus. Além da realização de 
barreiras de orientação sa-
nitária nas principais entra-
das do município aos finais 
de semana, previstas para 
continuarem acontecendo, 
medidas para diminuir a 
possibilidade de contágio 
em lugares públicos tam-
bém estão sendo adotadas.

Locais com grande flu-
xo de pessoas e concen-
tração de estabelecimentos 
comerciais, como Rota dos 
Imigrantes, Rua das Dálias 

e Imigrantes, além de uni-
dades de saúde, receberam 
aplicação de solução à base 
de amônia quaternária, pro-
duto regulamentado pela 
Anvisa que age como uma 
película que extermina o 
vírus, formando uma cama-
da protetora que mantém o 
local desinfetado.

“Estamos nos dedican-
do quase que integralmen-
te ao combate ao corona-
virus, utilizando todas as 
ferramentas possíveis para 
diminuir o contágio. É pre-
ciso que a população com-
preenda o momento deli-

cado que o Estado e o País 
atravessam e colabore com 
as medidas de prevenção”, 
reforça prefeito Fernando 
Capato.

Nesta semana, projeto 
de Lei proposto pelo chefe 
do Executivo para adesão 
ao processo de aquisição 
de vacinas, medicamentos 
e equipamentos médicos 
por meio do consórcio 
público de saúde foi apro-
vado pela Câmara Muni-
cipal, representando mais 
um caminho nas estraté-
gias de enfrentamento à 
pandemia.

Não é preciso fazer estoque de alimentos, pois os mercados são 
essenciais e continuam abertos

Espaços recebem solução à base de amônia quaternária
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de comprar em quantidade 
suficiente, sem exageros, 
outra dica é optar pelas 
compras em mercadinhos 
e mercearias dos bairros, 
o que ajuda a fortalecer a 
economia local. Além dis-
so, estes estabelecimentos 
serão os principais bene-
ficiados com a baixa do 
ICMS da carne e do leite, 
divulgado pelo Governo do 
Estado. Esperar esta nova 
medida começar a valer 
também ajudará a econo-
mizar na hora da compra”, 
analisa Ana Paula.

Preços elevados
Conforme explica Ana 

Paula, a compra exagerada 
aciona a “lei da oferta e da 

procura”: produtos muito 
procurados registram au-
mento dos preços. Com a 
pandemia do coronavírus 
e o Estado na “Fase Emer-
gencial” do Plano São Pau-
lo de Retomada Gradual e 
Consciente da Economia, 
a população que se sentir 
lesada ou precisar realizar 
alguma denúncia sobre 
preços abusivos em algum 
estabelecimento comercial 
da cidade pode acessar, 
remotamente, os canais 
de interação do Procon. A 
denúncia é avaliada pelo 
órgão. Se alguma irregu-
laridade for constatada, a 
fiscalização para garantir o 
cumprimento da lei é reali-
zada no local.

Procon municipal orienta população 
a evitar estoques de alimentos

 Hortolândia

Como solicitar reparos na 
iluminação pública

Operação de segurança apreende 
drogas e aborda mais de 100 pessoas

 Santo Antônio de Posse

 Paulínia

O Consórcio Intermu-
nicipal de Saneamento 
Ambiental (Consab) é o 
órgão responsável pela 
manutenção da ilumina-
ção pública em Santo An-
tônio de Posse. Os mora-
dores que identificarem 
problemas na iluminação 
pública da sua rua ou do 

bairro, podem entrar em 
contato gratuitamente 
pelo telefone 0800-770 
56 76 de segunda a sex-
ta feira das 08h às 18h, e 
em qualquer horário pelo 
site do consórcio ou pelo 
aplicativo Consab IP para 
smartfone na Play Store. 

A colaboração da so-

ciedade é fundamental 
para que se evite desper-
dício com postes acesos 
durante o dia e para agili-
zar os reparos em lâmpa-
das desligadas no período 
noturno. As solicitações 
geram ordens de serviços 
que são atendidas em até 
48 horas.

Nesta semana ocorreu 
a “Operação Integrada – 
Paulínia Mais Segura”, 
com a participação da Po-
lícia Militar, Guarda Civil 
Municipal, Polícia Civil, 
Defesa Civil, Polícia Mi-
litar Rodoviária e Vigilân-
cia Sanitária. A ação teve 

como objetivo reprimir a 
criminalidade, enquanto 
Defesa Civil e Vigilância 
Sanitária realizaram ativi-
dades de orientação e fis-
calização do cumprimento 
das medidas sanitárias re-
lacionadas à Covid-19.

A operação resultou na 

abordagem de 101 pesso-
as, 30 veículos, 18 mo-
tos e três caminhões. 148 
microtubos com cocaína, 
110 porções de maconha 
e 114 pedras de crack fo-
ram apreendidas e apre-
sentadas na Delegacia de 
Polícia.

Drogas apreendidas
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A população que está 
frequentando os super-
mercados nos últimos 
dias observa uma grande 
quantidade de pessoas 
com os carrinhos cheios 
de compras. O grande vo-
lume de produtos alimen-
tícios indica que muita 
gente está pensando em 
estocar alimentos neste 
tempo de pandemia. Mas 
o Procon, órgão de defesa 
do consumidor, vinculado 
à Prefeitura de Hortolân-
dia, orienta a população 
a ficar calma e evitar as 
“super compras”, pois 
além de não ser necessá-
rio – uma vez que super-
mercados permanecerão 
abertos – a atitude pode 
causar elevação nos pre-
ços dos produtos.

De acordo com o Pro-
con municipal, os clien-
tes também devem ficar 
atentos as “fake news”, 
informações falsas que 
circulam, principalmente 
em redes sociais, falan-
do sobre fechamentos dos 
supermercados, por exem-
plo. “Apesar da restrição 
no horário de funciona-
mento dos supermercados, 
estes estabelecimentos 
continuarão abertos e não 
há indícios de desabasteci-
mento. As ‘fake news’, no 
entanto, podem trazer uma 
insegurança e levar muitas 
pessoas a estocar manti-
mentos”, enfatiza a dire-
tora do órgão, Ana Paula 
Portugal Ferreira. 

A recomendação é 
comprar o necessário para 
um período de tempo, um 
mês, por exemplo, como 
as famílias costumam fa-
zer habitualmente. “Além 

DIVULGAÇÃO



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 7SÁBADO, 20 DE MARÇO DE 2021GAZETA REGIONAL

Edmir Chedid pede ampliação de leitos 
Covid-19 ao Circuito das Águas

 Região

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Mudanças na Railjack, novos jogos 
adicionados no Game Pass e a lista dos 
lançamentos deste mês. 

Para os jogadores mais veteranos 
que conhecem e provavelmente já 
construíram a Railjack, essa é a nave 
que faz parte da jornada Maré 
Ascendente, no Warframe. 
A D.E. (Digital Extremes) 
anteriormente já havia 
reduzido os custos para 
a construção e ressar-
cido, com os materiais 
gastos, os jogadores que 
haviam a Railjack feita no 
lançamento da jornada, no-
vamente farão o mesmo, mas 
não será só isso, o tempo de cons-
trução cairá. O intuído é facilitar para 
os jogadores iniciantes e futuramente 
substituir as missões de Archiwings 
com as da Railjack.  

Outra novidade que deve 
chegar também na próxima 
atualização são alteração 
dos Aviônicos, que antes 
eram parte da Railjack ago-
ra será parte do Warframe, 
tirando a dependência do jo-
gador com a sorte de entrar em 
uma nave bem equipada. 

A Microsoft traz a cada mês mais e 
mais jogos para o Game Pass. Foram 
adicionados recentemente Fallout 4, 
Dishonored, The Elder Scroll 
Morrowind e muito mais, 
serão adicionados mais ao 
logo do ano. Este mês che-
garão, ao catálogo aproxi-
madamente 12 títulos ao 
qual falarei de alguns, e 
no final a lista dos próxi-
mos títulos de lançamento.  

Já está disponível no 
XCloud, consoles e computado-
res Undertail, um jogo bem simples 
mas com uma carga emocional muito 
grande, este game trabalha com o for-
mato “suas ações tem consequências”, 
o que vai influenciar diretamente em 

todo o jogo, o que pode, mudar drasti-
camente o final, por alguma ação que o 
jogador fez ou deixou de fazer ao longo 
do jogo. 

Para os aficionados por Star Wars já 
podem baixar nos consoles Star Wars: 

Squadrons. O jogo tem a propos-
ta de mostrar o lado dos rebel-

des e do império, mostrando 
as visões e as motivações 
de cada lado. A Gameplay 
será totalmente focada 
com disputas de naves e 
uma mecânica bem sim-

ples para o jogador pensar 
quando deverá aumentar o 

poder dos escudos ou o poder 
das armas principais. 

Outriders chegará no Game Pass, 
na data de lançamento nos consoles e 
através do XCloud. O game vem para 

competir com Destiny 2, Warfra-
me e mais outros títulos como 

o formato Looter Shooter este 
termo foi criado em por cau-
sa do Destiny que unia jogos 
de tiro em primeira pessoa 
com um conceito massivo de 

RPG. 
Os próximos jogos que devem 

chegar no catalogo em ordem de lan-
çamento são: 

Genisis Noir - 25 de março para 
Consoles e PC; 

Octopath Traveler - 25 de mar-
ço para Console e PC; Pilares 

of Eternity II: Deadfire 25 
de março PC; Supraland - 
25 de março PC; Yakusa 
6: The Song of Light - 25 
de março para consoles, 
XCloud e PC; Narita Boy 

– 30 de março para XCloud, 
console e PC. 

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”.

Warframe, Novos jogos no Game Pass e lista de lançamentos

Prefeitura divulga edital para contratação emergencial na Saúde
 Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Enge-
nheiro Coelho divulga edi-
tal para contratação emer-
gencial temporária, para 
um período máximo de 12 
meses. Entre os cargos que 

serão contratados estão:
Técnico de enferma-

gem – 12 vagas
Enfermeiro – 07 vagas 

com duas cargas horárias 
diferentes

Recepcionista – 03 va-
gas

Auxiliar de limpeza – 
05 vagas

Auxiliar administrativo 
– 03 vagas

As inscrições devem 
ser realizadas até o dia 26 
de março, das 8h às 17h, 
na prefeitura municipal, 
na Rua Domingos Franco 
de Oliveira, 1645 – Parque 

das Indústrias. Devem ser 
apresentados currículos e 
títulos.

Tendo em vista o aten-
dimento ao público com 
horário reduzido durante 

a fase emergencial, a pre-
feitura informa que have-
rá atendimento entre as 
13h30 e 17h somente para 
a inscrição de candidatos e 
entrega dos documentos.

O deputado Edmir Che-
did (DEM) reiterou ao 
governo estadual a neces-
sidade da ampliação do 
número de leitos de enfer-
maria e de UTI Covid-19 
no Circuito das Águas. To-
das as vagas aos pacientes 
diagnosticados com a do-
ença em Águas de Lindoia, 
Amparo, Lindoia, Monte 
Alegre do Sul e Serra Ne-
gra já estão ocupadas devi-
do ao aumento do número 
de casos registrados pela 
rede pública de saúde.

De acordo com o par-
lamentar, as estatísticas 
demonstram que não será 
possível garantir o aten-
dimento especializado e 
gratuito à comunidade, 

mesmo diante do empenho 
das prefeituras. “O aumen-
to observado é muito pare-
cido ao dos demais muni-
cípios do interior. Apesar 
dos esforços demonstrados 
pelas prefeituras, não esta-
mos conseguindo atender à 
demanda de pacientes com 
Covid-19”, diz.

A reivindicação pela 
ampliação do número 
de leitos no Circuito das 
Águas consta de docu-
mento encaminhado pelo 
deputado Edmir Chedid 
às secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Governo e da Saúde. 
Neste documento, apre-
sentou dados dos municí-
pios a fim de comprovar a 

Leitos podem o ser implantados em 
uma das três principais unidades de 
saúde do Circuito das Águas, como a 
Santa Casa Anna Cintra, em Amparo

urgência referente à aber-
tura de mais leitos e para 
a destinação de recursos 
financeiros às prefeituras.  

Por fim, o parlamentar 

explicou que a abertura 
de leitos de enfermaria e 
de UTI Covid-19 poderá 
ocorrer numa das três prin-
cipais unidades de saúde 

do Circuito das Águas: 
Hospital Geral Francisco 
Tozzi, em Águas de Lin-
doia, Santa Casa Anna 
Cintra, em Amparo, ou 

Hospital Santa Rosa de 
Lima, em Serra Negra. 
“Estamos preocupados e 
precisando do apoio do 
governo estadual”, afirma.

Santa Casa Anna Cintra, em Amparo

DIVULGAÇÃO
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Sua página de entretenimento, moda, beleza, estética, fofoca e muito mais

TAIANE BAHIA
Formada em Direito, atuante no mundo 
digital há mais de 12 anos, apaixonada 
pelo universo de compartilhar 
informações e influenciar pessoas

Acorde 
desejando 

coisas boas, a 
vida retribui

“ “

Fofoca
O Cantor Sertanejo 
Rodolfo, da dupla Israel 
e Rodolfo, nem precisa 
ganhar o prêmio do BBB21. 
É que após divulgar em 
rede nacional sua música 
“Batom de Cereja” a 
reprodução da canção já 
gerou mais de 1 milhão 
e meio de reais, valor do 
prêmio do BBB21.

A Jornalista Maju Coutinho foi Bombardeada na 
internet após apresentar uma notícia sobre as 
novas medidas emergenciais da Covid-19, onde 
muitas restrições foram aplicadas e a Jornalista 
se expressou dizendo que “o choro é livre”. Os 
trabalhadores não perdoaram e fizeram manifestações 
contra a fala da Maju. A mesma se retratou e pediu 
desculpas, informando que a fala foi desnecessária e 
improvisada.

Beleza

Salvem os animais!!! Os cosméticos veganos estão caindo 
no gosto da mulherada e das marcas. Dentre os inúmeros 
benefícios o mais gratificante é que eles não são testados em 
animais. Produtos sem resquício de crueldade traz benefícios 
pro corpo e pra alma. 

Estética

Moda

QUERIDINHA!!! Essa é a caneta 
pressurizada. Com ela é possível realizar 
diversos tratamentos estéticos e o mais 
queridinho é o preenchimento labial. Isso 
porque a caneta não possui agulha, o 
efeito é imediato, indolor. A caneta libera 
o ácido através da pressão realizada na 
região. Partiu pressurizar?!?

A Pantone - Instituto 
que elege as cores que 
predominarão as passarelas 
- elegeu a cor amarela e 
cinza para o ano de 2021. A 
razão é muito simples, em 
meio a uma pandemia as 
cores juntas representam 
resiliência e esperança. 
Amarelo seria o sol, que traz 
alegria e o cinza cor neutra 
que representa tranquilidade. 

Lenços que fazem a nossa cabeça. 
Definitivamente é a ‘Top one’ das 
tendências dos últimos tempos. Super 
estiloso e versátil. Vamos de lenço?



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

20 de março de 2021economia
9

Atualmente o Brasil e 
muitos outros países no 
mundo enfrentam uma cri-
se financeira. Mas, apesar 
de todas as dificuldades 
econômicas que cada País 
ou região está enfrentando, 
algumas destas dificulda-
des são inclusive anterio-
res à pandemia do novo 
coronavírus, mas é claro 
que este momento atual 
acentuou ainda mais os 
percalços que se apresen-
tam. Em meio a tudo isso 
cabe às pessoas buscarem 
meios de conseguirem se 
mantiver economicamente, 
ainda que o período seja 
tão pouco estimulante para 
o empreendedorismo.

Claro que há aqueles que 
buscam vender frases de 
efeito que, apesar de belas e 
estimulantes, não abarcam 
toda uma realidade. Dizer 
que no mundo ‘há quem 
chora e quem vende lenço’ 
é quase como que ensinar 
que a água é molhada. 

Obviamente que em um 
mundo tão grandioso quan-
to o nosso sempre haverá 
um grupo de pessoas que 
encontrará condições de se 
manter e perseverar mesmo 
que diante de uma realida-

de difícil. Pensando nesses 
caminhos que surgem para 
que se possa crescer mesmo 
diante de um cenário de cri-
se que devemos pensar nas 
diversas possibilidades para 
se promover uma mudança 
de cenário pessoal. 

Primeiro, é necessário 
para todo aquele que dese-
ja empreender compreenda 
corretamente quais são seus 
objetivos e os meios neces-
sários para se alcançar essas 
metas. O planejamento é 
indispensável para aqueles 
que estão pensando mudar 
sua realidade econômica. 
Passos mal dados ou metas 
irrealistas apenas resultarão 
em atraso ou até em frus-
tração e desistência. Já para 
aqueles que analisam todas 
as possibilidades e riscos 
e decidem empreender de 
forma correta e planejada 
os riscos e as dificuldades 
não se tornam inexistentes 
ou inócuos, mas podem ser 
mais bem combatidos e por 
consequência superadas.

Uma segunda necessi-
dade para aqueles que bus-
cam conseguir empreender 
e obter sucesso, principal-
mente em um período de 
crise como o que estamos 

enfrentando, é manter-se 
atento para todas as mu-
danças ao seu redor e as 
oportunidades que elas te 
oferecem. A atenção para 
as mudanças no seu meio 
lhe permitirá buscar o pio-
neirismo na área em que 
você decidir empreender ou 
na adoção de qualquer tipo 
de inovação no seu setor. 
Da mesma forma também 
poderá ser uma maneira de 
lhe prevenir de investir em 
um mercado ou tipo de ne-
gócio que se encontra em 
extinção. Imagine investir 
em uma locadora de filmes 
em 2008 ou em qualquer 
outro modelo de negócios 
que vimos morrer ao longo 
dos últimos dez anos. 

Uma grande vantagem 
do período em que vive-
mos em relação a momen-
tos passados da história é 
o fato de que as fronteiras 
atualmente são muito mais 
geográficas do que econô-
micas. Um empreendedor 
que entenda bem os pontos 
fortes do seu negócio ou do 
seu produto poderá sempre 
buscar meios de fazê-lo al-
cançar um público que se 
encontre distante. Para isso 
é sempre bom entender em 

que tipo de nicho você se 
encontra e qual a melhor 
forma de se comunicar com 
aquelas pessoas que você 
deseja alcançar. Boas estra-
tégias de marketing podem 
permitir que o seu negócio 
apesar de feito através de 
uma pequena operação al-
cance grandes números e se 
mostre uma opção viável de 
mudança de vida. 

O investimento em es-
tratégias corretas de marke-
ting é fundamental neste 
momento. Através de um 
marketing inteligente você 
poderá criar um relaciona-
mento com o seu público e 
expandir suas possibilida-
des econômicas.

Para o investidor que 
possui um negócio que já 
existe e que vem obtendo 
sucesso nas estratégias que 
estão sendo adotadas há 
sempre dois grandes peri-
gos que podem colocar o 
negócio sob risco. Um deles 
é a acomodação. Para um 
empreendedor que vê suas 
estratégias dando certo e o 
negócio seguindo de vento 
em poupa há um grande 
risco de o indivíduo relaxar 
em sua zona de conforto.

Caso isso ocorra, ele po-

derá começar a falhar em 
etapas que constantemente 
devem ser renovadas como 
o planejamento e a atenção 
para possíveis mudanças na 
realidade ao seu redor. É 
possível que a realidade que 
está fazendo com que o seu 
empreendimento ou produ-
to obtenha sucesso esteja se 
esvaindo e o empreendedor 
apenas notará quando já for 
tarde demais. 

Outra possibilidade é 
que o empreendedor mo-
tivado pelo sucesso da sua 
empreitada busque sempre 
se manter sempre inovan-
do e dando novos passos. 
A inovação quando bem 
pensada e planejada é uma 
grande arma para manter 
o seu negócio ou produ-
to sempre atrativo para o 
público consumidor, mas 
quando feita de forma er-
rada poderá resultar no fim 
de uma receita de sucesso. 
Nesse sentido há dois ca-
minhos que o empreende-
dor poderá errar buscando 
inovar o primeiro é aquele 
em que por manter-se sem-
pre buscando renovação ele 
acaba por tirar do produto 
ou do seu serviço as carac-
terísticas que mais atraem a 

sua clientela e termina por 
perdê-la.

Outro erro que pode ser 
cometido em busca do cres-
cimento constante é se dar 
um passo mal avaliado e fa-
zer uma movimentação em 
um momento em que o seu 
negócio ou o seu mercado 
não estava preparado. Esta 
é uma das decisões mais di-
fíceis de se tomar para líde-
res que buscam ser sempre 
vanguarda em seus meios, 
que é a decisão de quando 
esperar ou de quando dar 
um passo para trás para se 
conseguir dar dois passos 
no futuro. É necessário es-
tar muito atento a todos os 
sinais apresentados pelo 
mercado e pelo público 
para compreender qual o 
momento ideal de se buscar 
partir para o próximo nível. 

Em suma, não há ne-
nhuma receita mágica de 
como se empreender du-
rante a crise, principal-
mente em um País como 
o Brasil no qual crises são 
recorrentes. Mas, ainda as-
sim, é necessário se atentar 
que este é um momento 
diferente para aquele que 
busca iniciar uma nova jor-
nada nos negócios.

Bom dia meu povo 
Rico! Semana com novi-
dades no nosso cenário 
econômico. O Comitê de 
Política Monetária (Co-
pom) decidiu na quarta 
feira, 17, elevar a taxa de 
juros em 0,75%  p.p. Com 
isso a Selic passou de 
2,00% para 2,75% a.a

Este é o primeiro au-
mento da Selic desde 
2015. A alta surpreendeu 
o mercado que esperava 
um aumento 0,5% p.p.

Como já estamos ven-
do, a inflação vem apre-
sentando alta desde maio 
do ano passado. No acu-
mulado dos últimos 12 
meses, a inflação teve um 
crescimento 5,20% em fe-
vereiro de 2021, valor pró-

ximo do teto da meta ofi-
cial do governo de 5,25%.

Diversos fatores como 
alta dos combustíveis e 
alimentos, desvaloriza-
ção cambial, aumento do 
preço das commodities 
no mercado internacional 
e incertezas na economia 
política do País vem pres-
sionando a inflação nos 
últimos meses. O Copom 
afirma que o atual cenário 
econômico não exige po-
líticas de estímulos, como 
a manutenção de juros 
mais baixos da história, 
e que os aumentos dos 
combustíveis justificam a 
mudança feita.

Resalta ainda que este 
é o início de um processo 
de normalização parcial, 

indicando que nas próxi-
mas reuniões do Copom 
que estão marcadas para 
04/05 e 05/05 deve ser 
feito um novo aumento de 
0,75p.p. , ressaltando ain-
da que a não aprovação 
de reformas  e ajustes na 
trajetória da dívida públi-
ca, pode elevar a taxa de 
juros do País. Ele também 
prevê uma inflação em 
torno de 5,0% para 2021.

O Copom atendeu às 
expectativas do mercado, 
que já previa um aumento 
dos juros. É fácil verificar 
isso pelo retorno dos títu-
los públicos prefixados e 
atrelados à inflação (Te-
souro Prefixado e Tesouro 
IPCA+, com ou sem juros 
semestrais).

Com a alta recente dos 
juros futuros, as taxas de 
remuneração prefixadas 
desses papéis vêm au-
mentando desde o início 
do ano, enquanto seus 
preços vêm recuando, que 
é o que acontece com os 
títulos de taxa prefixada 
sempre que a expectativa 
é de alta nos juros.

A alta na Selic melho-
ra o retorno das aplica-
ções pós-fixadas, aquelas 
cuja remuneração está 
atrelada à própria Selic 
ou ao CDI. Porém 2,75% 
ainda é um juro baixo, 
então não espere grandes 
retornos naquelas aplica-
ções mais conservadoras, 
ou mesmo na sua reserva 
de emergência.

É claro que, com a ten-
dência de alta na Selic, o 
esperado é que a remune-
ração desses investimen-
tos vá subindo ao longo 
do ano, o que não é ruim 
para quem é mais conser-
vador. Se a Selic de fato 
chegar perto de 5% no 
fim do ano, como espera 
o mercado, isso poderá 
significar uma volta das 
aplicações pós-fixadas ao 
páreo da diversificação, e 
não só mais como reserva 
de emergência.

Para os investidores 
conservadores a expecta-
tiva de aumento da Selic, 
causa um alivio ao verifi-
car seus investimentos e 
perceber pequena melho-
ra na remuneração.

Vale lembrar que a pou-
pança paga 0,70% da Selic 
mais TR( que atualmente 
permace zerada) por tanto 
procurar outros tipos de 
investimentos continuam 
sendo a melhor opção para 
os conservadores , que 
mesmo com o pagamen-
to de IR continuam tendo 
maiores retornos e não 
sofrem com a desvaloriza-
ção do dinheiro perante a 
inflação.

Os Tesouros direto, 
CDBs, LCIs e LCAs com 
remuneração acima de 
100% do CDI continuam 
ainda sendo as opções 
mais recomendadas para 
este perfil.

Bom final de semana! 
Até a próxima! Bye

Empresário, é hora de se reinventar

Selic a 2,75% - Como ficam meus investimentos?

Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 

Eip Cred

Juliana Vilas Boas
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Seguindo o compro-
misso da minha parte com 
os leitores do Jornal Ga-
zeta Regional – na coluna 
“Direitos e deveres”, falei 
na edição passada sobre as 
regras da conta corrente. 
Hoje falaremos sobre as 
regras da conta poupança. 

Da mesma forma que 
os bancos não podem 
cobrar determinadas ta-
xas da conta corrente, na 
conta poupança segue a 
mesma regra estabelecida 
na Resolução do Banco 
Central de número 3.919 
de 25 de novembro de 
2010, que proíbe cobran-
ças de muitos serviços 
que o banco deve fazer de 
forma gratuita. 

No texto do artigo 2º, 
inciso ll, e demais alíneas 
da resolução em comento, 
traz no seu comando legal 
as seguintes obrigações 
dos bancos, vejamos:

II - conta de depósitos 
de poupança:

a) fornecimento de car-
tão com função movimen-
tação;

b) fornecimento de se-
gunda via do cartão refe-
rido na alínea “a”, exce-
to nos casos de pedidos 
de reposição formulados 
pelo correntista, decor-

rentes de perda, roubo, 
furto, danificação e outros 
motivos não imputáveis à 
instituição emitente; 

c) realização de até dois 
saques, por mês, em gui-
chê de caixa ou em termi-
nal de autoatendimento; 

d) realização de até 
duas transferências, por 
mês, para conta de depósi-
tos de mesma titularidade; 

e) fornecimento de até 
dois extratos, por mês, 
contendo a movimentação 
dos últimos trinta dias;

f) realização de consul-
tas mediante utilização da 
internet; 

g) fornecimento do ex-
trato de que trata o art. 19; 
e 

h) prestação de qual-
quer serviço por meios ele-
trônicos, no caso de contas 
cujos contratos prevejam 
utilizar exclusivamente 
meios eletrônicos. 

Já no parágrafo 3º, do 
inciso ll, da mesma reso-
lução, diz assim, segue 
abaixo:

§ 3º A quantidade de 
eventos gratuitos referen-
tes aos serviços de que 
tratam as alíneas “c”, “d”, 
“e”, e “i” do inciso I e as 
alíneas “c”, “d”, e “e” do 
inciso II, do caput, deve 

ser considerada para cada 
conta de depósitos, in-
dependentemente do nú-
mero de titulares, e não 
é cumulativa para o mês 
subsequente.

Desta forma, cada titu-
lar de cada conta terá di-
reito as regras contidas nas 
alíneas “c”, “d” e “e”, do 
disposto no inciso ll, sen-
do este independentemen-
te do número de titulares 
da conta e não acumula os 
seus serviços para o mês 
subsequente. 

Todos esses serviços 
que aqui foram demons-
trados, tanto na edição do 
jornal do sábado do dia 13 
de março de 2021, e deste 
sábado, podemos conferir 
os direitos que os seus cor-
rentistas têm e não são de 
conhecimento e domínio 
de todos.

Por isso, leve ao conhe-
cimento dos seus familia-
res, amigos, conhecidos, 
pois, somente com o co-
nhecimento e cobrança 
constante é que teremos 
nossos direitos reconheci-
dos e garantidos.

Sabemos que os ban-
cos não informam devi-
damente os diretos que 
são garantidos na nossa 
legislação, e, caso algum 

banco não cumpra com o 
que é seu por direito, o 
correntista pode na condi-
ção de consumidor, ampa-
rado pela nossa legislação 
consumerista, de reclamar 
nos órgãos competentes 
os seus direitos, sendo 
esses os órgãos: Procon, 
Banco Central. 

Por fim, vai uma dica 
que considero importante 
quando você for abrir uma 
conta no banco de sua pre-
ferência, ao assinar con-
trato com o banco sobre 
abertura de conta, seja ela 
conta corrente ou poupan-
ça, leia atentamente o que 
estão te mandando assinar, 
pois no contrato deve estar 
constando cobranças de ta-
xas mensais na sua conta, e 
para os descontos, terá que 
ter o seu aceite, com isso o 
banco estará lucrando com 
serviços que devem ser 
gratuitos e não cobrados. 

Encerro aqui esse im-
portante tema, mas ainda 
temos mais questões que 
devemos abordar sobre 
descontos em conta salá-
rio, mas isso ficará para 
uma próxima oportuni-
dade. 

Um forte abraço e cui-
de-se, pois, o coronavírus 
está solto por ai!!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Serviço que o banco cobra do seu cliente, mas 
deve ser gratuito e não pago – Conta Poupança

Direitos e deveres

Eu tenho imenso orgulho de hoje em minha cidade podermos 
contar com a ajuda deste órgão tão sério como Procon, onde 
nós consumidores temos nossos direitos protegido. Eu em 
particular pude acompanhar o crescimento deste órgão tão 
importante e acompanhei o empenho Dr. Edson e sua dedicação 
com consumidores, e a defesa das leis de consumo em nosso 
município, fazendo valer direitos e deveres.
A implantação da audiência de conciliação, a busca na fiscalização 
que anteriormente não tínhamos em nosso município. Estas 
ações trouxeram o crescimento e o reconhecimento de nosso 
município, onde pessoas que não encontram esse atendimento 
nas cidades vizinhas vem procurar aqui no Procon de Jaguariúna 
o acolhimento de suas demandas, para que possam fazer valer 
seus direitos como consumidor.
Quero parabenizar Dr. Edison e toda equipe que com ele 
trabalhou e trabalha para fazer deste órgão o que ele se tornou 
hoje. Uma referência municipal e regional de um trabalho sério 
e competente. Que Deus os abençoe e lhes de sempre sabedoria, 
para poderem realizar este trabalho com excelência.
Julio Cesar Piffer

Todo indivíduo ao entender que foi lesado por terceiro, anseia 
pela busca de seus direitos, visando que seu dano seja reparado. 
Porém, buscar informações com alguém que não possui o 
entendimento, ou melhor, o domínio jurídico, em sites não 
confiáveis, acaba prejudicando ainda mais a situação.
Pois, vejamos que muitas vezes são passadas informações 
parcialmente ou integralmente falsas.  Deste modo, é de extrema 
importância que tenhamos um jornal claro e transparente como 
este, que demonstre sua preocupação com o consumidor, 
informando seus direitos, mas também incluindo seus deveres, 
colocando em prática a eficácia da nossa Constituição Federal. 
Maria Giovanna Souza

Parabéns Dr. Edison Cardoso de Sá pelo brilhante trabalho 
que está desenvolvendo frente ao nosso Procon Municipal, 
notadamente pelos resultados positivos obtidos em prol de nossa 
população. Parabéns, também, pelos artigos semanais, que de 
forma clara e objetiva aborda relevantes e importantes temas em 
defesa dos consumidores. 
Rômulo Augusto Arsufi Vigatto
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Hoje estou enviando um artigo sobre uma ferramenta desenvolvida pelo IAC e parceria, a qual 
virá auxiliar o cafeicultor quanto a projeção do planejamento do manejo da cultura do café.

IAC lança Boletim Agrometeorológico para regiões cafeeiras paulistas

Os contratos de agronegó-
cio e as negociações bancárias 
são procedimentos corriquei-
ros a muitos produtores rurais. 
Ambos facilitam o trabalho no 
campo e exprimem privilégios, 
como a melhoria no processo 
produtivo e a realização de in-
vestimentos. 

Por outro lado, quando tais 
procedimentos não são realiza-
dos adequadamente, tornam-se 
motivos de preocupação e dor 
de cabeça. Não é raro vermos 
decisões mal tomadas que resul-
tam em perdas de bens e/ou no 
aumento de dívidas.

Assim, entender todos os di-
reitos e as obrigações, em qual-
quer tipo de contrato e de nego-
ciação, é fundamental. É preciso 
saber aproveitar as vantagens 
derivadas dessas relações, a fim 
de maximizar os lucros e expan-
dir o empreendimento.

Dessa forma, considere as 
informações a seguir!

Elaboração, revisão e 
negociação de contratos de 
agronegócio:

A formação de relações por 
meio de contratos possibilita 
mais oportunidades de cres-
cimento ao médio e pequeno 
produtor rural. Negociar parte 
da colheita por insumos e má-

quinas, como no caso do contra-
to barter, tende a gerar grandes 
vantagens. Sendo responsável 
por grande parte do faturamento 
da empresa agrícola, ele facilita 
a vida do agricultor que precisa 
investir em aquisições, mas tem 
dificuldade em fazê-las.

Contratos agrários típicos, 
como os de arrendamento rural e 
parceria, da mesma forma, cos-
tumam ser acordos benéficos. A 
cessão de uso de um pedaço de 
terra gera economias tributárias 
ao produtor, ao mesmo tempo 
em que possibilita a ele investir 
em seu negócio.

Apesar dos diversos prós 
que todos esses contratos apre-
sentam, é fundamental ter aten-
ção ao formalizar qualquer tipo 
de instrumento. Não é raro nos 
depararmos com negociações 
confusas, obscuras ou mesmo 
equivocadas, pelo desconheci-
mento ou má compreensão das 
leis. O prejudicado, nesses ca-
sos, quase sempre é o produtor 
rural, que acaba arcando com 
prejuízos desnecessários.

Ter auxílio de um profissio-
nal especialista afasta erros e 
dispêndios, e garante mais pro-
teção à parte mais vulnerável da 
relação. O profissional é, tam-
bém, uma solução para ajudar 
em necessidades de revisão, ne-

gociação e renegociação, a fim 
de aperfeiçoar o texto o contrato.

Negociações bancárias:
Negociações bancárias, da 

mesma forma, podem beneficiar 
ou lesar os produtores, dependen-
do da forma como são feitas. En-
tre esses tipos de procedimentos, 
podemos encontrar: repactuação 
de dívidas, abertura de crédito e 
substituição de garantias.

Repactuação de dívidas:
Ter dívidas com bancos é a 

realidade de alguns médios e pe-
quenos empreendedores rurais. 
Quando a situação fica drásti-
ca, a escolha de muitos é reali-
zar mais negociações, fazendo 
contratos encadeados com as 
instituições financeiras, a fim de 
tentar ajustar as parcelas dos dé-
bitos devidos. 

Acontece que, geralmente, 
nesse tipo de ação, existem juros 
implícitos, fazendo o produtor 
entrar em uma bola de neve: as 
dívidas só aumentam e ficam in-
termináveis. Com isso, a renda 
familiar e o desenvolvimento do 
negócio ficam comprometidos 

Tal negociação, em muitos ca-
sos, ainda é repassada a terceiros, 
que são outras empresas encarre-
gadas de entrar em contato com o 
devedor, e neste caso, na maioria 

das vezes, a situação acarreta mais 
desvantagens ainda.

Taxas exorbitantes:
Os bancos buscam se prote-

ger do endividamento, por isso 
elevam os valores cobrados. Ao 
mesmo tempo, as empresas ter-
ceirizadas arrecadam uma quan-
tia nessa tentativa de negociação. 

Fator emocional: 
Não é raro nos depararmos 

com ameaças irreais, feitas 
apenas com o intuito de coagir 
o devedor. Muitos pequenos e 
médios empresários não têm ex-
periência nesse tipo de situação, 
o que torna as tentativas de ne-
gociação direta com bancos ou 
com terceiros desgastante. 

Falta de planejamento:
Saber se preparar e tomar 

as melhores decisões é essen-
cial para evitar o aumento de 
dívidas. Enfrentar essa situação 
sem apoio dificulta fazer boas 
escolhas e identificar uma so-
lução mais justa e econômica. 
É fundamental ter um estudo 
da capacidade de pagamento do 
produtor, para encontrar a saída 
mais plausível.

Má negociação:
Alguns casos podem ser resol-

vidos pela via administrativa, não 
necessitando envolver o judiciário. 
Reconhecê-los torna a negociação 
mais econômica e célere.

Para evitar tudo isso, contar 
com a ajuda de especialistas na 
área, como um advogado, no 
momento de qualquer repactua-
ção, tende a diminuir os encar-
gos. Ele é capaz de identificar 
aqueles exigidos dentro da lei e 
excluir os demais. Além disso, o 
profissional tende a tratar o caso 
com mais racionalidade, pou-
pando, assim, o produtor rural 
de estresses desnecessários.

Abertura de crédito:
Considerado um dos mais 

importantes instrumentos de 
estímulo à produção agrícola, o 
crédito rural precisa ser consti-
tuído de maneira a propiciar os 
melhores resultados possíveis ao 
produtor.

Os créditos, como o de cus-
teio, de investimento e de co-
mercialização, são incentivos do 
governo para ajudar o agricultor 
a se desenvolver. Eles auxiliam de 
forma a cobrir despesas dos ciclos 
produtivos, comprar insumos e 
bens duráveis, além de oferecer 
mecanismos para que o produtor 
se proteja contra o período de que-
da dos preços no mercado.

Entender como funciona o 

crédito rural permite maior apro-
veitamento dos benefícios. É 
importante ter uma noção, por 
exemplo, de garantias, valores, 
taxas, prazos, documentos exi-
gidos e os principais programas 
disponíveis, a fim de obter mais 
facilidades para a vida no campo. 
A finalidade deve ser aprimorar 
as atividades no empreendimen-
to agrícola e investir em equipa-
mentos para o aumento de lucros.

Substituição de garantias:
Na substituição de garantia, 

determinado bem é substituído 
por outro, em prol de garantir o 
pagamento das dívidas. Esse é 
outro processo que precisa ser 
muito bem planejado, com o 
objetivo de afastar qualquer des-
vantagem advinda da decisão. 
Aqui, também, faz-se necessário 
conhecer todas as exigências e 
garantias, para evitar cláusulas 
abusivas e aumento dos passivos 
com os bancos.

Os contratos de agronegó-
cio e as negociações bancárias 
são direitos do produtor rural, 
que visam beneficiá-lo em seu 
empreendimento. No entanto, 
como podemos perceber, é im-
portante uma assessoria profis-
sional, que possa compreender 
todos os termos por trás de cada 
decisão, a fim de evitar ciladas.

Será que chove? Para pergun-
tas que parecem simples e vivem 
na boca da galera, quando é pre-
ciso ter resposta segura, é neces-
sário contar com embasamento 
na ciência. E, informação confi-
ável é o que o agricultor preci-
sa para adotar o manejo ideal e 
no momento adequado. Porque 
com um passo errado, os inves-
timentos podem ir por água abai-
xo. Para levar aos cafeicultores 
informações sobre o monitora-
mento das condições climáticas 
de diferentes regiões do estado 
de São Paulo, o Instituto Agro-
nômico (IAC), da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 
lançou o Boletim Agrometeo-
rológico: condições observadas 
e previstas para o cafeeiro do 
estado de São Paulo. A publica-
ção online, com periodicidade 
mensal, foi lançada em fevereiro 
de 2021 e está disponível no site 
do IAC (iac.sp.gov.br). As novas 
edições poderão ser acessadas a 
partir do dia 5 de cada mês. Já 
estão disponíveis as de janeiro/
fevereiro e fevereiro/março.

“Esse monitoramento já vem 
sendo realizado desde 2012 por 
um projeto coordenado por mim, 
em parceria com a Embrapa-Café, 
e agora decidimos compartilhar 
essas informações com os produ-
tores de forma direta e constan-
te”, diz a pesquisadora do IAC e 
responsável pela publicação, An-
gelica Prela Pantano. O Boletim 
faz parte do projeto Clima IAC e 
objetiva divulgar informações re-
levantes para a agricultura, refor-
çando o cumprimento da missão 
do Instituto de gerar e transferir 
ciência e tecnologia.

De acordo com a segunda 
edição do Boletim, o mês de mar-
ço tem início com o tempo mais 
firme sobre as regiões cafeeiras 
paulistas, com possibilidades de 

pancadas irregulares e de baixa 
intensidade, em algumas regiões. 
“No entanto, já no primeiro final 
de semana do mês, a tendência é 
que as chuvas retornem às regiões 
produtoras de maneira mais gene-
ralizada e com volumes satisfató-
rios”, afirma a cientista.

De maneira geral, março 
deverá ser marcado por chuvas 
mais frequentes sobre as regiões 
cafeeiras, desde Votuporanga até 
Franca e Mococa. “As chuvas 
poderão ocorrer quase que diaria-
mente, porém de maneira irregu-
lar, já que deverão ocorrer mais 
na forma de pancadas do que in-
vernadas”, complementa. A boa 
notícia é que as condições estão 
favoráveis para o enchimento de 
grãos e o início da maturação.

De acordo com as previsões 
do tempo, os volumes de precipi-
tação para março serão próximos 
às normais climatológicas. Isso 
indica possível melhora nas con-
dições hídricas do solo, suprindo 
as necessidades e elevando os 
níveis de umidade do solo em 
todas as regiões.

Condições hídricas do solo es-
tiveram melhores em fevereiro 
que em janeiro

Ao longo de todo o mês de 
fevereiro, os volumes de precipi-
tação pluvial ficaram abaixo das 
normais climatológicas em todas 
as regiões cafeeiras paulistas, 
exceto Espírito Santo do Pinhal. 
“Porém, as condições hídricas do 
solo estiveram melhores quando 
comparadas a janeiro”, diz An-
gelica. No segundo mês de 2021, 
houve grande variação de volu-
me, que ficou entre 93 mm e 234 
mm. “Essas chuvas foram mais 
intensas ao longo da primeira 
quinzena, alguns episódios foram 
registrados na segunda quinzena 
do mês. Porém, na maior parte 

do Estado, os volumes registrados 
foram inferiores aos esperados”, 
explica a pesquisadora do IAC.

Em Votuporanga choveu cer-
ca de ¼ do volume normal para 
fevereiro, que seria em torno de 
190 mm. A localidade com me-
nor volume de chuva registrado 
ficou em torno de 52 mm, apenas. 
De acordo com Angelica, a con-
dição de temperaturas elevadas e 
precipitação abaixo do esperado 
levou as cultivares de café mais 
precoces a entrarem na fase de 
maturação. “No entanto, produ-
tores que realizaram o plantio de 
novas áreas ainda se preocupam 
com os volumes de chuvas e, em 
algumas regiões, a irrigação tem 
sido uma alternativa para suprir as 
necessidades e diminuir o estres-
se hídrico”, comenta.

As regiões de Guaíra e Vo-
tuporanga estão em situação de 
déficit hídrico, devido ao baixo 
volume de chuva registrado. No 
início de fevereiro, os cafeeiros 
estavam na fase de enchimento 
de grãos e, em alguns locais, em 
início da maturação. “No entan-
to o período seco ocorrido em 
janeiro pode prejudicar o enchi-
mento e crescimento dos frutos”, 
avalia Angelica.

Na primeira edição, foram 
veiculadas informações sobre as 
condições de temperatura e pre-
cipitação aplicadas ao balanço 
hídrico, que fornece as condições 
hídricas do solo. “Isso para o mês 
anterior. Para o mês seguinte, 
aplicamos os dados de tempera-
tura e precipitação previstos, na 
elaboração do balanço hídrico, 
de forma que o produtor tenha 
uma perspectiva de como serão as 
condições hídricas do solo no pró-
ximo período”, conta a pesquisa-
dora do IAC, da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA). Segundo a cientista, no 

mês de janeiro as chuvas foram 
desejadas em todas as regiões ca-
feeiras, pois os frutos estavam no 
estádio de desenvolvimento e ne-
cessitando de água.

Em todo o estado de São 
Paulo podem ter ocorrido plan-
tios de novas áreas. Em geral, o 
transplantio das mudas é feito a 
partir de setembro-outubro, con-
tando com as chuvas de setem-
bro a março. Porém, em períodos 
mais longos com falta de chuva, é 
recomendada a irrigação para ga-
rantir o pegamento dessas mudas. 
“Onde não há essa possibilidade, 
podem ocorrer perdas de mudas e/
ou desenvolvimento atrasado das 
mesmas”, afirma Angelica.

De acordo com a publicação, 
no período observado de 1° a 31 
de janeiro foram registradas chu-
vas em grande parte das regiões 
cafeicultoras paulistas. Os acu-
mulados variaram entre 200 mm e 
250 mm. De forma geral, esse vo-
lume é considerado normal para o 
primeiro mês do ano. “São previs-
tos esses volumes de precipitação, 
no entanto, para algumas regiões, 
como Franca, por exemplo, apesar 
de ser um volume aparentemente 
alto, foi inferior ao esperado, o 
que resultou em uma condição de 
déficit hídrico no solo”, completa.

Porém, Angelica relata que 
essas chuvas ocorreram, princi-
palmente, ao longo da primeira 
quinzena de janeiro. Nos últimos 
dez dias do mês, as chuvas foram 
muito irregulares, principalmente 
nas regiões produtoras situadas 
na Mogiana, como em Franca, 
Caconde e Mococa, onde os vo-
lumes acumulados ficaram pró-
ximos a 10 mm. “Essa segunda 
quinzena mais seca ocasionou 
déficit hídrico, o que pode afetar 
o desenvolvimento dos frutos de 
café, uma vez que estão em fase 
de desenvolvimento e estádio pró-

ximo à maturação”, explica. Essa 
situação de déficit hídrico e as al-
tas temperaturas contribuem para 
o adiantamento da maturação do 
cafeeiro. Na região de Marília e 
Garça, nos últimos dias de janei-
ro, os volumes registrados foram 
próximos de 20 mm.

 Apesar de serem registrados 
volumes satisfatórios de chuva 
em praticamente todo o estado no 
mês de janeiro, apenas Campinas 
e Espírito Santo do Pinhal fecha-
ram o mês com excedente hídrico. 
As demais localidades apresenta-
ram déficit hídrico no terceiro de-
cêndio de janeiro.

A princípio, o Boletim abor-
dará as condições para as regiões 
cafeeiras, mas, futuramente, po-
derá ser aplicado em outras regi-
ões e para outros cultivos como 
milho, azeitona e cana-de-açú-
car, por exemplo.

Risco de peneira baixa
A pesquisadora comenta a 

possibilidade de o desenvolvi-
mento dos grãos ser prejudicado 
pela seca mais prolongada. “Po-
deremos ter peneira baixa na pró-
xima safra em algumas lavouras, 
pois a falta de água nesse período 
de desenvolvimento dos frutos os 
deixa em tamanho menor, preju-
dicando a qualidade do grão e até 
a da bebida”, alerta.

Os volumes de chuvas têm 
sido menores do que os previstos. 
De acordo com a pesquisadora do 
IAC, no estado de São Paulo, em 
geral nos meses de janeiro, anali-
sados dados de chuva no período 
de 30 anos conforme as normas 
climatológicas, observa-se que 
normalmente os volumes de chu-
va variam de 200 a 300 mm. “Isso 
não significa que ocorrerá em to-
dos os anos, é o que chamamos de 
variabilidade climática, em alguns 
anos pode chover acima e em ou-

tros abaixo do esperado, em ou-
tros ainda pode ser próximo a esse 
volume”, explica.

As condições climáticas so-
frem variações entre locais, perí-
odos e também de um ano para o 
outro. “As previsões podem nos 
ajudar no manejo em programa-
ção das atividades agrícolas, mas 
são previsões, feitas por meio 
de modelos agrometeorológi-
cos e matemáticos, e sofrem as 
variações constantes do tempo, 
como entradas de frente fria, de 
zona de convergência, de vento 
e outros”, conta. Os modelos são 
ferramentas que devem ser utili-
zadas diariamente, de forma que 
as variações atmosféricas sejam 
computadas permanentemente e 
levadas em consideração para ge-
rar as previsões.

Neste trabalho são parceiras 
do IAC a Rural Clima e a Fun-
dação de Apoio à Pesquisa Agrí-
cola (Fundag). A Rural Clima é 
empresa especializada em pre-
visão do tempo para áreas agrí-
colas, com atuação em todo o 
território nacional. A parceria se 
dá por meio de um projeto finan-
ciado pelo Consórcio Pesquisa 
Café, coordenado pela pesqui-
sadora Angelica Prela Pantano, 
com a colaboração da pesquisa-
dora visitante vinculada ao IAC, 
Ludmila Bardim Camparatto, e 
do agrometeorologista e proprie-
tário da empresa, Marco Antonio 
dos Santos.

Segundo Angelica, esse pro-
jeto é um upgrade de projetos 
anteriores, quando era realizado 
o monitoramento climático das 
regiões cafeeiras paulistas. “Nos 
próximos quatro anos, com a co-
laboração da Rural Clima, tere-
mos a junção do monitoramento 
com a previsão climática, o que 
possibilitou a implantação desse 
boletim”, comenta.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Contratos e negociações bancárias no agronegócio 

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Advogado especialista em Agronegócios na AgroBox Advocacia em Agronegócios;
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br
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Diretoria do buenópolis finaliza mais três ações importantes 
visando a recuperação do estádio Leonardo Frare

Queda repentina de muro obriga diretoria criar novo plano de ação emergencial

Internado com Covid-19, Branco 
apresenta piora e é intubado em UTI

A diretoria do Bue-
nópolis F C, seus cola-
boradores, parceiros e 
torcedores estão mostran-
do que não voltaram ao 
clube após 20 anos para 
brincar e mesmo em meio 
a pior fase da pandemia 
e com o clube fechado à 
vários meses, inúmeras 
ações importantíssimas 
para recuperação e ma-
nutenção do estádio fo-
ram finalizadas. Na tarde 
dessa sexta feira ( 19/03 
) foram finalizadas três 
ações que estavam para-
das a anos e precisavam 
ser realizadas com muita 
urgência para não danifi-
carem mais ainda o está-
dio e não causarem  novos 
problemas. Sem recursos, 
mas com muita vontade e 
dedicação os trabalhos es-
tão aparecendo, confiram 

De certo modo já era 
esperado que o muro fosse 
abaixo, pois de acordo com 
vários engenheiros que pas-
saram pelo local o mesmo 
estava condenado pela fal-
ta de manutenção e pouca 
coisa poderia ser feita neste 
momento, mas com a ines-

perada queda no dia 01/03 
a diretoria foi obrigada a 
correr atrás de mais uma 
obra emergencial. Sendo 
assim, rapidamente con-
seguiu o orçamento para 
iniciar as tratativas com co-
laboradores da cidade para 
juntos construírem 320 

mts² de muro pré moldados 
até junho deste ano. Neste 
momento a saída encontra-
da foi a venda antecipada 
das propagandas que se-
rão pintadas após a cons-
trução, ou seja, todo valor 
arrecadado com a chamada 
venda antecipada será re-

vertido no pagamento da 
obra com o custo estimado 
em R$ 35.000,00. Antes da 
reconstrução do novo muro 
será necessário cortar to-
dos os pinheiros (33), pois 
muitos deles estão prestes 
a cair. Será necessário tam-
bém demolir o restante do 

muro, realizar a limpeza 
de tudo e acertar o solo. 
Após tudo isso acontece a 
construção do novo muro, 
ou seja, várias ações que 
juntas irão elevar o valor 
para o fechamento do está-
dio, valor esse que chega-
rá perto dos R$ 45.000,00. 

COMPLICADO HEIN ???
Enfim, desejo a todos 

um excelente final de sema-
na, se cuidem e 
fiquem em 
casa !!!!!!!

Prof. Julio 
do Vadu

Após piora de quadro de 
Covid-19, o coordenador 
da seleção brasileira mas-
culina de base, da CBF, 
Branco, foi intubado na 
UTI do Hospital Copa Star, 
na zona sul no Rio, na quin-
ta-feira, 18. O boletim mais 
recente, divulgado nesta 
sexta, informa que o ex-jo-
gador está sedado e respira 
com ajuda de aparelhos de 
ventilação mecânica.

O documento também 
relata que, nas últimas 24 
horas, o quadro de Bran-
co se manteve estável, mas 
não há previsão de quando 

Esporte Morungabense

abaixo as novidades.                              
A primeira ação finali-

zada em março o fim do 
replante de 3 mil mts² de 
grama no campo, onde 
muitos metros de grama 
foram doadas por cola-
boradores que preferem 
não se identificar, porém 
foram aproximadamente 
três meses de trabalhos 
diários para terminar o 
serviço e aproveitar o pe-

ríodo das chuvas. Agora é 
questão de tempo para 

A segunda ação foi 
realizada na sede social 
onde foram trocadas 26 
telhas, 31 cumieiras e fi-
xadas manta asfáltica em 
27 pequenos locais do te-
lhado para evitar as gotei-
ras. Por fim, foi finalizado 
o fechamento da sede so-
cial ao lado da lanchone-
te com a construção de 60 

mts² de muro de blocos.
A terceira ação foi a 

venda e renovação de 50 
propagandas no muro 
( foto) que contorna o 
gramado do estádio Le-
onardo Frare, porém, a 
grande maioria dessas 
propagandas foram tro-
cadas por matérias de 
construção, tintas, mate-
riais elétricos, materiais 
hidráulicos, pedras, entre 

outros utensílios com os 
próprios estabelecimen-
tos parceiros que estão 
ajudando na reconstrução 
do clube. Nesse primeiro 
momento a diretoria pen-
sou apenas na renovação 
das propagandas anti-
gas e na venda de algu-
mas novas propagandas 
para deixar o clube com 
vida. Na oportunidade 
11 antigas propagandas 

só poderão ser pintadas 
(renovadas) a partir de 
novembro deste ano, pois 
ainda não completaram 
dois anos de contrato, as 
quais, foram negociadas 
em 2018/2019 por pesso-
as que se diziam “repre-
sentar” o clube, porém a 
maioria dos contratos não 
foram encontrados pela 
atual diretoria até o pre-
sente momento.

poderá “respirar por meios 
próprios”. Ele está sendo 
monitorado continuamente.

Como jogador, Branco 
foi tetracampeão mundial 
pela seleção brasileira em 

1994, e campeão da Copa 
América em 1989. Pelo 
Fluminense, conquistou o 
título do Campeonato Bra-
sileiro e foi tricampeão ca-
rioca nos anos 1980.

Ex-jogador, tetracampeão do mundo, foi internado na terça-feira, 16
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Alunos de Fisioterapia do Grupo 
UniEduK recebem treinamento para atendimento 
de reabilitação pós-Covid-19
Na Interclínicas, o fisioterapeuta Carlos Henrique Maziero instruiu os estudantes do 9º semestre 
da graduação em relação ao atendimento de reabilitação pós-Covid-19

Tatiane Dias

O Grupo UniEduK pro-
De fato, a atuação do fi-
sioterapeuta no tratamento 
e no atendimento de rea-
bilitação pós-Covid-19 é 
essencial e tem se tornado 
cada dia mais evidente. Por 
isso, utilizando o espaço da 
Interclínicas, estudantes do 
9º semestre da graduação 
do Grupo UniEduK rece-
beram treinamento sobre o 
assunto com o profissional 
Carlos Henrique Maziero. 

Em síntese, além de ser 
formado em Fisioterapia, 
Carlos Henrique possui 
residência em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
neonatal e pediatria e; pós-
-Graduação em Fisiotera-
pia Hospitalar, ambas pelo 
São Camilo – São Paulo. 

De acordo com a profes-
sora Vanessa Aggio Tozzo 
Grassiotto, com a finalida-
de de instruir os alunos, o 
profissional abordou os se-
guintes tópicos: 

• Oxigenioterapia – in-

dicações para o melhor re-
curso a ser escolhido refe-
rente a patologia referida, 
sobre evoluir a clínica do 
paciente e desmamar de 
maneira gradual e de ma-
neira criteriosa; 

• Manobras e conduta 
terapêuticas – foram obser-
vadas a conduta do fisiote-
rapeuta frente as terapias 
manuais feitas em paciente 
sob ventilação mecânica e 
sobre os critérios de aspi-
ração e métodos de higie-
nização brônquica;

• Pressão positiva – em 
que foram avaliadas a indi-
cação de pressão positiva e 
critérios da mesma sobre 
pacientes com patologia 
específica como o Co-
vid-19 em que podem ser 
indicadas tanto ventilação 
não invasiva como ventila-
ção invasiva; 

• Posição prona e técni-
cas em Covid-19 etc. 

“É de extrema importân-
cia trazer o conhecimento 
e vivência de um profissio-
nal que já atua para quem 

13

educação

está começando, podemos 
com isso trazer e despertar 
curiosidade, e levar esse 
aluno a refletir e buscar 
mais sobre esse assunto, 
e demostrar a área da fi-
sioterapia e respiratória, 
além da importância desse 
profissional dentro do am-
biente hospitalar”, destaca 
a docente. 

Por consequência, a 
professora ressalta os be-
nefícios do treinamento de 
atendimento de reabilita-

ção pós-Covid-19 também 
à sociedade. “A importân-
cia sobre o conhecimento 
desses tópicos é funda-
mental para o manejo des-
ses profissionais que estão 
começando a carreira pro-
fissional, para oferecer um 
atendimento de qualidade 
e criteriosa em que pode-
mos contar com terapeu-
tas que se atualizam e têm 
um leque de conhecimento 
abrangente”, afirma Va-
nessa. 

Por fim, ela acrescenta 
que: “Os alunos passam, 
durante o estágio, em vá-
rios setores dentro do hos-
pital, sendo eles UTI’S, 
enfermarias e pós-Covid, 
assim sendo de suma im-
portância o manejo de 
técnicas específicas para 
o bom aproveitamento e 
aprendizado do aluno”, 
conclui. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, 

formado pela UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH, 
oferece mais de 25 opções 
de cursos diferentes nas 
áreas de Saúde, Huma-
nas, Exatas, Tecnologia e 
Agronegócio. São cursos 
de graduação presencial e 
a distância, pós-graduação 
e cursos técnicos ofertados 
nas cidades de Indaiatuba, 
Jaguariúna e Holambra.

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

Alunos realizam aula prática
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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:

MARCELO PEREIRA PONTES e FA-
BIANA APARECIDA MOREIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, operador de 
máquina, solteiro, nascido em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 25 de novembro de 1985, 
residente e domiciliado na Rua Pedreira, 
Nº 100, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ROBERTO APARECIDO PEREI-
RA PONTES e de CARMEN VIRGINIA 
SOARES PONTES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de máquina, divor-
ciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 08 de dezembro de 1981, residente e 
domiciliada na Rua Pedreira, Nº 100, Jar-
dim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
BENEDITO MOREIRA e de CAROLI-
NA APARECIDA SETIN MOREIRA. 

MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO MAR-
TINS e BEATRIZ DE FREITAS NUNES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, padeiro, 
solteiro, nascido em MONTE AZUL, MG, 
no dia 29 de abril de 1991, residente e do-
miciliado no Sítio das Palmeiras, s/n, Ca-
manducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ANTONIO ALVES MARTINS e de MA-
RIA HELENA CUSTÓDIO MARTINS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedo-
ra, solteira, nascida em MONTE AZUL, 
MG, no dia 17 de novembro de 1999, resi-
dente e domiciliada na Rua Atílio Biscuo-
la, Nº 1080, Ipiranga, LOUVEIRA, SP, 
filha de FABIANO NUNES DA SILVA e 
de MARIA NEIDE DE FREITAS. 

FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES SO-
ARES VICTOR e LETÍCIA MOREIRA 
DE ABREU LISBOA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, industriário, divorciado, 
nascido em BELO HORIZONTE, MG, no 
dia 31 de maio de 1988, residente e domi-
ciliado na Rua Andriotti, Nº 232, Chácara 
Panorama, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ EDSON VICTOR SILVA e de ANA 
MARIA RODRIGUES SOARES. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, engenheira 
de produção, solteira, nascida em BELO 
HORIZONTE, MG, no dia 24 de março 
de 1995, residente e domiciliada na Rua 
Andriotti, Nº 232, Chácara Panorama, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de NIVALDO 
PEREIRA LISBOA e de LAURITA CAR-
DOSO DE ABREU. 

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

JAGUARIÚNA, 18 de março de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 19 de março de 2021  à  25 de março de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia 
Classificação Candidato 
97º Gisele Silvani Reami 
98º Maiara Alves da Cunha 
99º Alan Freitas dos Santos 

FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Paulínia 
Classificação Candidato 
60º Elisangela Aparecida Santos  

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12X36– Paulínia 
Classificação Candidato 
25º Jacqueline dos Santos Jacob 
26º Jucileia Regina Brichi 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40Hs– Paulínia 
Classificação Candidato 
89º Giseli Aurelia de Lima Castro 
90º Marlucia de Sousa Guimaraes  
 

Holambra, 19 de março de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 19 de março de 2021  à  25 de março de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2017.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Técnico de Imobilização Ortopédica – Artur Nogueira  
Classificação Candidato 
02º Simone Aparecida da Silva 
 
 

Holambra, 19 de março de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 19 de março de 2021  à  25 de março de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar de Farmácia – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
09º Thiago Souza Pereira   
 

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
32º Gabriel Henrique Titanegro Zanelatto   

 
Holambra, 19 de março de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

Jaguariúna, 16 de março de 2021.

Ilmo. Srs.
Condôminos do
CONDOMÍNIO FAZENDA DUAS MARIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Servimo-nos da presente para convocar V. Sas. para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 30 de março de 2021 
(Terça-Feira), às 13:30 hs em primeira convocação e às 14:00 hs em segunda 
convocação, no mesmo dia por meio digital, com uso de recursos da plataforma 
de videoconferência ZOOM cujo link será disponibilidade oportunamente aos 
Srs. Condôminos, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA:

1.  Aprovação de contas do ano 2020.

OBSERVAÇÕES:
a. Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas obrigações condominiais 
não poderão votar nas deliberações da Assembleia;
b. Procurações:
 a. É licito aos senhores Condôminos se fazerem representar na 
Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações 
específicas e documento de identificação;
 b. As procurações poderão ser públicas ou particulares, entretanto 
em ambos os casos as procurações deverão ser entregues, até o dia 29 de 
março de 2021 (segunda-feira), na via original e devidamente assinadas (na 
administração do Condomínio) ou enviadas digitalizadas por email para: 
fernanda@condominioduasmarias.com.br devidamente escaneada.
 c. Em caso de cópia as mesmas deverão ser autenticadas, e;
c. As ausências dos senhores Condôminos não os desobrigam de aceitarem 
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados em 
Assembleia.

Cordialmente

Marcos Lima Vaz
Síndico


