
GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol e aumento de 

nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva 
à tarde. À noite o 
tempo fica aberto.
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Prefeito de Serra Negra cobra reforço no 
policiamento e reitera pedido de vacinas 
para agentes de segurança

Butantan anuncia Butanvac, 
nova candidata a vacina 
contra Covid-19

Famílias em vulnerabilidade, em Paulínia, 
recebem marmitex, por meio de parceria solidária

Com 14 mil habitantes, Morungaba é a número 1 
em ranking nacional

O Governo do Estado anun-
ciou nesta semana a vacinação 
contra a Covid-19 para profissio-
nais da Educação, incluindo pro-
fessores e funcionários de esco-
las, a partir do dia 12 de abril. A 
medida atende a uma solicitação 
feita pelo prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, diretamente ao go-
vernador João Doria, conforme o 
Ofício nº 046/2021, de 11 de fe-
vereiro deste ano.
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Segundo 
cronograma 
divulgado 
pelo Governo 
do Estado, os 
primeiros a serem 
vacinados são 
profissionais da 
Educação acima 
de 47 anos

O prefeito de Serra Negra, El-
mir Chedid (DEM), participou 
nesta semana de uma reunião 
virtual com prefeitos e represen-
tantes de municípios da Associa-

ção das Prefeituras das Cidades 
Estância do Estado de São Paulo 
(Aprecesp) e Associação Paulista 
dos Municípios (APM), com os 
secretários estaduais de Desenvol-

vimento Regional e de Segurança 
Pública. O chefe do Executivo ser-
rano solicitou que todos os agentes 
de segurança pública sejam vaci-
nados, sem exceções.       Página 5

Reunião virtual realizada no dia 24Governador João Doria e Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas
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Butantan anunciou oficial-
mente nesta sexta-feira, 26, uma 
nova vacina contra Covid-19, a 
Butanvac, de produção própria. 
O Instituto já pediu para a Anvi-

sa a autorização para iniciar os 
testes em voluntários. Imunizan-
te é o 1º com fabricação 100% 
nacional.          

      Página 3

Uma parceria firmada en-
tre o Fundo Social de Soli-
dariedade, a Prefeitura de 
Paulínia e a Missão Madre 
Teresa de Calcutá, garantiu 
nesta semana alimento para 
famílias em vulnerabilidade 
social do município. Uma 
força tarefa foi montada na 
Igreja Santo Antônio para 
confecção de marmitex, que 
foram entregues para cerca 
de 50 famílias cadastradas.
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O Instituto Cidades Sustentáveis 
lançou nesta semana o Índice de De-
senvolvimento Sustentável das Ci-
dades indicando a Estância Climáti-
ca de Morungaba como o município 
mais sustentável, entre os 770 ava-
liados em todo o País. O município 
lidera a classificação com uma pon-
tuação de 73,40 pontos. Este resulta-
do significa que a cidade atingiu três 
quartos da distância para o desem-
penho ótimo nos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS).
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Vacinação contra Covid-19

Governador 
atende pedido 
de Jaguariúna 
e vacinação de 
professores da 
Educação contra 
Covid-19 começa 
no dia 12 de abril

Morungaba tem uma população de cerca de 14 mil 
habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE para 2020Ação solidária
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A Fase Emergencial do 
Plano São Paulo de com-
bate à Covid-19 é mais um 
grande desafio para todos 
os paulistas e exige ainda 
mais resiliência de todos 
nós. Ainda mais agora, que 
a fase foi prorrogada até o 
dia 11 de abril.

Muitas incertezas, dúvi-
das, questionamentos sobre 
o que fazer? Como pagar as 
contas? Como sobreviver 
sem trabalhar?

É difícil! Sem R$5 reais 

você não compra uma por-
ção de frutas ou legumes. 
Sem no mínimo R$20 você 
não compra um pacote de 
arroz. E por aí vai. Logo o 
serviço essencial não vai ter 
quem consuma, pois todos 
aqueles considerados não 
essenciais não tem de onde 
tirar dinheiro para consu-
mir. Mas o importante é que 
vidas foram preservadas. É 
difícil!

Será que não tem outra 
solução? É a grande ques-

tão da atualidade. Muitos 
debatem e julgam, criticam, 
questionam. Mas a realida-
de é que temos que obedecer 
as regras e cuidar da nossa 
saúde, da saúde daqueles 
que amamos e do próximo 
também.

Que nesta segunda onda, 
após um ano de pandemia, 
todos se conscientizem e 
não apenas uma meia dúzia. 
Somente com conscientiza-
ção e respeito os números 
vão baixar. Faça sua parte!

EDITORIAL

Sobreviver à Fase Emergencial
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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*

Na Vila de Jaguariúna, Padre Gomes 
cultuava a sabedoria do “Passado”, respei-
tava as necessidades daquele “Presente” 
e planejava o “Futuro” do povo de Deus.  
Pois sabia que cumpria investir no Presen-
te para o êxito da posteridade.  Assim, no 
ano de 1951, reservou duas quadras de terra 
que, hoje, se encontram no centro da cida-
de. Comprou uma quadra da Sra. Salime 
Mansur David, imigrante libanesa de Bei-
rut, através da Associação “Obras de Assis-
tência N. Sra. Da Assunção”. O Sr. Alfredo 
Chiavegato, presidente, assinou como teste-
munha e a escritura foi lavrada pelo Oficial 
Maior, Sr. Ederaldo Silveira Bueno Júnior. 
Esta quadra ficou destinada à prática de es-
portes das Associações Religiosas. Os es-
portes fariam bem para a saúde dos Filhos 
de Deus, livrando-os dos perigos do mundo 
“Mens sana in corpore sano”. O campo foi 
oficialmente  chamado “Estádio Santa Ma-
ria”.  Dona Salime doou a outra quadra para 
a Igreja. O sonho de  era construir ali um 
hospital. Planejava trazer  Irmãs Religiosas 
que cuidassem  do mesmo. O povo partici-

pou intensamente ajudando “Seu Vigário” 
com constantes campanhas beneficentes.  
Esta quadra do campo permanece da Igre-
ja. Na quadra reservada para o hospital, 
Pe. Veríssimo inaugurou a Matriz Nova 
em 1994, urgente necessidade da Paróquia 
Santa Maria.  Um Patrimônio Histórico, 
um patrimônio de Igreja não se vende! Não 
se apaga!. A Família Jaguariunense folgou 
em saber que Roma NÃO AUTORIZA a 
venda deste precioso bem, adquirido com 
a história e a doação de seus fiéis. O povo 
de Deus regozija-se com a Igreja que pre-
serva o  Patrimônio pois deve ser utilizado 
para as reais necessidades  da Casa de Deus, 
para a  Evangelização, para auxílio das suas 
obras de caridade: CRECHE, ASILO,  para 
a manutenção, conservação,  restauro de 
suas  outras propriedades, de sua históri-
ca e artística MATRIZ CENTENÁRIA de 
1894. Dependendo do grau de proteção, um 
patrimônio histórico pode e deve ser adap-
tado, transformado, para as reais e urgentes 
necessidades de trabalho, emprego, salário, 
exploração,   afim de salvaguardar o mes-

mo e outros bens patrimoniais.  . Assim nos 
ensina o Prof. Dr. Joaquim Sabaté Bel da 
Universidade Politécnica de Barcelona. E 
assim o Campo do Padre será explorado 
pelos Irmãos Antoniolli que ali construirão 
prédio para supermercado, restaurante e de-
mais comércios, com grande estacionamen-
to. Utilizá-lo-ão por trinta anos, pagando, 
mensalmente à Igreja o aluguel do espaço. 
Tal renda será utilizada em suas necessida-
des essenciais e para obras de evangeliza-
ção, manutenção e restauro, conforme re-
gistradas em ATA de Reunião do Conselho 
Paroquial. Vencido tal prazo a quadra e o 
imóvel voltarão para a Paróquia Santa Ma-
ria, segundo a imprensa e a Igreja anun-
ciaram.  As gerações que escreveram sua 
história neste logradouro com suas equi-
pes esportivas, os cidadãos acostumados 
com esta  paisagem do gramado,  com a 
sombra, com as flores dos flamboyents, 
sentiram grande pesar ao ouvirem as mo-
tosserras e virem a derrubada das frondo-
sas árvores por retro-escavadeiras. Mas tal 
hecatombe será temporária..Há que fazer 

terraplenagem. Haverá obrigatoriamente 
área arborizada e todas aquelas árvores se-
rão repostas dez por um, com certeza! A 
Casa da Memória Padre Gomes fotografou 
o fato como memória da nova construção. 
Nela, paisagista haverá de planejar sombra 
suficiente e de sobeja. Nossos alunos e esta 
comunidade poderão prestigiar o novo re-
florestamento em solene ato educativo. 
Suas calçadas externas também devem 
ter a arborização muito cuidada e refeita. 
“Rossimar” de José Carlos e Lúcia Marim 
Rossi. Plantaram as árvores na calçada da 
José Alves Guedes. Os alunos do Amâncio 
Bueno, no Dia da Árvore, cantando “Na-
tureza, Espelho de Deus” plantaram na 
Júlio Frank. Desejamos êxito a este patri-
mônio, à Igreja, aos empreendedores que 
se utilizarão dos nossos cidadãos para seu 
trabalho. Progresso e preservação de Patri-
mônio Histórico devem caminhar juntos.  
Esta é nossa paisagem Cultural!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

O Campo do Padre! Da igreja e do povo!

João Rodrigues*

Você trabalha muito na vida e tem a 
ambição de chegar ao posto de líder e ai 
imagina que a vida será como a época 
da Páscoa, onde o néctar do chocolate,  
a doce vida chegará, mas se deparara 
com momentos muito delicados, onde 
decisões precisam ser tomadas, e o fu-
turo da sua empresa, do liderados e de 
suas famílias dependera de sua iniciati-
va quanto a que rumo deve ser tomado, 
é neste momento que você verá o poder 
que realmente tem perante as pessoas,  
e o quanto precisa ter inteligência emo-
cional para lidar com a situação da to-
mada de decisão.

Em época de oandemia do corona-
vírus então, como muitos dizem, “o 
bicho pega”, pois saberá que sua deci-
são mexe com vidas, agradara alguns, 
desagradara a outros, e você tem muito 
pouco tempo para a tomada de decisão, 
as mudanças que necessita, nem sempre 
dependerão de você, como agir?

Neste momento de tomadas de deci-
sões difíceis mas de grande relevância 
é preciso acima de tudo ser calmo, res-
pirar, ter muita inteligência emocional 

e claro se aconselhar com pessoas ex-
perientes e em quem você confia, por 
isto é importante sempre ter um mentor 
ou mentores para poder ao longo de sua 
formação como o líder ir dialogando, 
se aperfeiçoando, para quando chegar o 
momento de decisões complexas, você 
estar preparado.

Estamos a mais de 1 ano do Decreto 
de Quarentena da Pandemia do Coro-
navirus (22/03/2020), no inicio lidáva-
mos com o desconhecido, não sabíamos 
nem o que estava ocorrendo, o quanto 
iria impactar isto em nossas vida e o 
quanto teríamos que ser pacientes com 
a mudança brusca nas nossas vidas e 
de nossas empresas, quando teríamos 
um remédio, quando teríamos uma va-
cina, como se comportar perante a este 
inimigo invisível, e que agora temos a 
certeza de sua letalidade, pois já se fo-
ram infelizmente mais de 300 mil vidas, 
quantos amigos e pessoas queridas de 
nosso convívio foram levadas em ques-
tão de dias, confinados a ficarmos em 
casa, sem poder abraçar, beijar, reali-
zar o convívio social, tem sido duro por 

demais a todos, gerando um problema 
mental, por mais sadia que seja a cabe-
ça de cada pessoa.

Passado um ano já temos mais co-
nhecimento sobre o vírus e a chegada da 
Vacina nos enche de esperança em po-
dermos em meses voltarmos a ter uma 
vida novamente, nem que ela seja o tal 
novo normal, com cuidados como usar 
máscara, álcool em gel, mas podermos 
nos encontrar novamente, nossas em-
presas poderem abrir e fazermos o que 
mais gostamos TRABALHAR, sim sa-
bemos mais ainda que o brasileiro é um 
povo HONESTO e TRABALHADOR e 
quer por suas forças e energias, prover 
o seu sustento e da sua familia, além de 
auxiliar os que mais necessitam.

Cabe ao líder ser o capitão desta jor-
nada difícil e amarga até a tempestade 
passar e podermos navegar em águas 
mais tranquilas, a você liderado ouça 
seu lider, converse, entenda o difícil 
momento, porém sobretudo se unam, 
pois Juntos remarão para o mesmo lado 
e isto faz uma enorme diferença para 
deixar os trovões, dias escuros e adver-

sidades que estão encontrando.
O maior desafio que vejo nos empre-

sários é ter FOCO na solução, é preciso 
que se entenda que algumas coisas não 
dependem de você, mas sim de outros 
fatores externos como por exemplo, de-
cisões governamentais, porém se você 
focar no seu negócio, conseguirá com 
certeza criar e inovar em muita coisa na 
sua empresa, além de encontrar novos 
nichos, com produtos e serviços dife-
renciados, que atenderão a necessidade 
dos clientes. Desligue a TV, desligue-
-se dos noticiários ruins e converse com 
sua equipe, seus clientes e parceiros, 
e juntos encontrarão a melhor solução 
para este momento tão delicado. 

As maiores invenções, inovações e 
soluções criativas surgirão em momen-
tos de crise, por isto você tem que deci-
dir se vai ficar chorando ou vai vender 
lenço!

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Negócios 
– Empreendedor do Bem

A doce vida de um líder, será? 
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Segundo 
cronograma 
divulgado 
pelo Governo 
do Estado, os 
primeiros a 
serem vacinados 
são profissionais 
da Educação 
acima de 47 anos

O Governo do Estado 
anunciou nesta semana 
a vacinação contra a Co-
vid-19 para profissionais 
da Educação, incluindo 
professores e funcionários 
de escolas, a partir do dia 
12 de abril. A medida aten-
de a uma solicitação feita 
pelo prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis, direta-
mente ao governador João 
Doria, conforme o Ofício 
nº 046/2021, de 11 de feve-
reiro deste ano.

“Agradecemos a atenção 
e sensibilidade do governa-

Butantan anunciou ofi-
cialmente nesta sexta-feira, 
26, uma nova vacina contra 
Covid-19, a Butanvac, de 
produção própria. O Insti-
tuto já pediu para a Anvisa 
a autorização para iniciar os 
testes em voluntários. Imu-
nizante é o 1º com fabrica-
ção 100% nacional.

De acordo com as in-
formações, os testes po-
dem começar em abril se a 
agência autorizar. A produ-
ção, por sua vez, deve co-
meçar em maio e pode en-
tregar 40 milhões de doses 
a partir de julho.

A tecnologia utilizada é 
a mesma da vacina da gripe, 
portanto é mais barata do 
que as outras vacinas contra 
Covid. A promessa é que 
a de que a vacina produza 
uma resposta imune maior 
que as vacinas atuais.

Governador atende pedido de 
Jaguariúna e vacinação de 
professores da Educação contra Covid-19 
começa no dia 12 de abril

Butantan anuncia Butanvac, nova 
candidata a vacina contra Covid-19

Vacinação contra Covid-19

DIVULGAÇÃO 

O Clube “Meu desconto”, 
idealizado pelo Jornal Gazeta 
Regional, em parceria com 
Taiane Bahia, nasceu com 
intuito de gerar benefício aos 
consumidores e a todo comér-
cio em geral. De acordo com 
ela, o intuito é unir pessoas. 
“É uma rede de relaciona-
mento que visa muito mais 
que apenas descontos. Visa a 
interação entre consumidores 
de todos os ramos do merca-
do”, explica Taiane.

Neste projeto, empresas, 
produtos e serviços de todos 
segmentos podem participar 
e ofertar descontos exclusivos 
para o associado ao clube. Os 
associados, que tem uma taxa 
de adesão anual, estarão par-
ticipando de sorteios mensais, 
durante um ano.

“No Meu Desconto nós 
valorizamos a indicação, 
pois sabemos que hoje o ne-
tworking é muito importante. 
Caso nosso associado indique 
outro associado, ele ganha 

R$10 por cada indicação. E, 
se ele indicar parceiros, ele 
recebe R$35. É uma forma de 
valorizar a indicação e tam-
bém de dar um dinheiro extra 
para quem está na correria da 
pandemia”, conta Taiane.

O Clube abrange toda a 
região do Jornal Gazeta Re-
gional. O diretor da Gazeta 
ainda acrescenta que o novo 
projeto também busca abran-
ger a cidade de Campinas. 
“Além de ajudar com as in-
formações da região, nosso 
intuito é ajudar os comer-
ciantes com as vendas, prin-
cipalmente neste momento 
em que os serviços não es-
senciais estão afetados”, diz.

Esta plataforma será lança-
da no portal da Gazeta no dia 
01ª maio, com uma live. Neste 
lançamento, será realizado um 
sorteio no valor de R$2 mil. As 
parcerias que fizeram cadastro 
até dia 30 abril terão desconto. 
Entre em contato pelo telefone 
(19) 98369-3115 e participe.

Gazeta Regional lança clube de vantagens 
para comerciantes e consumidores

dor Doria em atender essa 
nossa demanda e de vários 
outros prefeitos. Sempre 

defendi a necessidade da 
vacinação de professores 
e funcionários das esco-

las antes da retomada das 
aulas presenciais, e agora 
isso será possível com essa 

decisão do Governo do Es-
tado”, diz o prefeito Gus-
tavo Reis. 

Em primeiro momento, 
segundo cronograma di-
vulgado pelo Governo do 
Estado, serão vacinados 
profissionais da Educação 
acima de 47 anos de ida-
de, da Educação Infantil 
ao Ensino Médio, das re-
des municipal, estadual e 
privada. O município de 
Jaguariúna possui cerca de 
1.450 profissionais da Edu-
cação, entre concursados 
e terceirizados, incluindo 
professores e outros ser-
vidores - cerca de 550 têm 
mais de 47 anos, segundo 
a Secretaria de Educação. 
Em todo o Estado, a previ-
são é vacinar 350 mil pro-
fissionais da área.  

Além dos profissionais 
da Educação, o Governo do 
Estado também anunciou a 
vacinação de policiais mi-
litares e civis, bombeiros, 
policiais científicos, agen-
tes de segurança e de escol-
ta penitenciária, além dos 
efetivos das guardas civis 
municipais. Esta vacinação 
está prevista para iniciar no 
dia 5 de abril.

Governador João Doria e Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas

O Butantan é o maior 
produtor de vacinas do 
País e já fornece a Coro-
navac, fármaco de origem 
chinesa mais disponível 

hoje no Brasil. O imuni-
zante Butanvac e foi de-
senvolvido pelo instituto, 
que lidera um consórcio 
internacional do qual ele 

é o principal produtor — 
85% da capacidade total 
de fornecimento da vacina, 
se ela funcionar, sairá do 
órgão do governo paulista.

DIVULGAÇÃO 
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Município deve dobrar quantidade de 
leitos de UTI para pacientes com Covid-19

Secretaria de Serviços Urbanos realiza desassoreamento e limpeza do Córrego Caxambú

Exército realiza desinfecção 
dos prédios públicos

As obras de reforma já foram iniciadas para a ampliação dos leitos 

além de outros três que es-
tão sendo adquiridos pela 
Prefeitura para atendimento 
exclusivos de moradores de 
Artur Nogueira. 

“Estamos monitorando 
diariamente a situação pan-
dêmica no município e bus-
cando meios de aliviar esse 
cenário caótico. Esses no-
vos leitos auxiliarão no en-

frentamento da Covid-19 e 
permitirão que mais pessoas 
sejam atendidas e recebam 
o tratamento adequado”, 
destaca o prefeito de Artur 
Nogueira, Lucas Sia.

Com os novos leitos, o 
HBS amplia a assistência 
aos pacientes com casos 
graves da doença. O diretor-
-executivo do hospital, Sid-

A Prefeitura de Pedreira, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urba-
nos, realizou nesta semana 
a limpeza e o desassorea-
mento do Córrego Caxam-
bú, entre as ruas Cananéia 
e do Trabalhador, ambas 
localizadas no bairro Jardim 
Triunfo. A máquina e cami-
nhão, além dos técnicos, re-
tiraram o lodo, removeram 

resíduos e o mato a fim de 
melhorar o fluxo das águas.

Os trabalhos também 
visam prevenir ocorrências 
que possam acontecer no fu-
turo e melhorar a segurança 
dos moradores. “O desasso-
reamento de córregos é uma 
solução para o problema co-
nhecido como assoreamen-
to. Esse fenômeno pode ser 
causado de duas formas dife-

rentes: por meio de resíduos 
naturais ou artificiais. Os na-
turais, como bem explicado 
pelo próprio nome, são os 
detritos que surgem de for-
ma espontânea, ou seja, sem 
a contribuição do homem, 
como chuvas e sedimen-
tos. Já os resíduos artificiais 
são aqueles que dependem 
das ações humanas para se-
rem provocados, como, por 

exemplo, o acúmulo e des-
carte de lixos ou outros itens 
inadequados para aquele 
meio. Independentemente 
da causa, o assoreamento é 
um processo muito preju-
dicial e, se não tratado da 
maneira certa, pode trazer 
inúmeros danos para o meio 
ambiente”, explica o secre-
tário de Serviços Urbanos, 
Paschoal Loner.

Soldados do Exército 
Brasileiro realizaram nes-
ta semana a desinfecção 
dos prédios públicos em 
Engenheiro Coelho. Entre 
os locais que receberam a 
desinfecção estão a pre-
feitura municipal, postos 
de saúde, delegacia, base 
da Polícia Militar (PM), 
entre outros.

A ação foi realizada 
após um pedido do Cap. 
Ezequiel da Silva, Secre-
tário Municipal de Segu-
rança Pública e Trânsito, 
por meio de um ofício, 
encaminhado para o Ge-
neral Edson Massayuki 
Hiroschi, comandante da 
11ª Brigada de Infantaria 

Leve, solicitando apoio 
para as ações de desinfec-
ção dos prédios públicos 
na cidade. O Gen. Hiros-
chi encaminhou a solicita-
ção para a 28º Batalhão de 
Infantaria Leve, em Cam-
pinas, que enviou a tropa 
para realizar o trabalho na 
cidade.

O prefeito, Dr. Zeedi-
valdo Alves Miranda, re-
cebeu a tropa do exército, 
composta por 15 pessoas, 
em frente à prefeitura. Ao 
lado do secretário de se-
gurança, o comandante da 
tropa, Sargento Almeida, 
fez uma explanação so-
bre como seria realizado o 
trabalho pelas equipes. O 

prédio da prefeitura foi o 
primeiro que passou pela 
desinfecção.

Agentes da Defesa 
Civil e do Departamen-
to Municipal de Trânsito 
(DEMUTRAN) deram 
apoio às equipes do exér-
cito durante a realização 
do trabalho. 

Essa é mais uma ação 
da atual administração no 
combate a pandemia na 
cidade. Na semana ante-
rior, todos os bairros da 
cidade passaram por uma 
pulverização. Desta vez, 
o produto utilizado na de-
sinfecção é um composto 
desenvolvido pelo próprio 
Exército Brasileiro.

 Artur Nogueira

 Pedreira

 Engenheiro Coelho

Autoridades visitam obra de reforma

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Ho-
lambra realizou nesta 
quinta-feira, 25, a distri-
buição do kit alimentação 
e ovos de Páscoa para 
mais de 2.300 alunos da 
rede municipal de ensino. 
Composto em sua maior 
parte por produtos não 
perecíveis como óleo, 
macarrão, arroz, sardinha 
em lata e leite em pó, o 
kit incluiu também ovos, 
frango desossado, frutas, 
verduras e legumes.

O objetivo da ação é 
reforçar a alimentação 
das crianças em substi-
tuição à merenda escolar, 
já que as aulas presen-
ciais estão suspensas em 
função da pandemia. A 
distribuição dos ovos de 
chocolate, por sua vez, 
acontece pela proximida-
de com a Páscoa, celebra-
da em 4 de abril.

Iara Gamero é mãe de 
Alice, de 4 anos, e Rafa-
el, de 9. Durante a retira-
da manifestou surpresa 
com o kit. “A quantidade 
e qualidade me surpre-
enderam, inclusive por 
conter itens como frango 
e hortifruti. No momento 
está sendo bem importan-
te, já que dessa forma no 
supermercado podemos 
comprar outros insu-

mos”, comenta.
O prefeito de Holam-

bra, Fernando Capato, 
acompanhou a distribui-
ção na Escola Municipal 
Recanto das Palmeiras 
e falou sobre a entrega. 
“Agradeço aos servidores 
da educação pela orga-
nização e pelo capricho. 
Percebo que há muito ca-
rinho envolvido, um cari-
nho às crianças que neste 
momento de distancia-
mento não podemos com-
partilhar pessoalmente”. 
O prefeito também falou 
sobre a disponibilização 
do kit durante a pande-
mia. “Nesse momento de 
instabilidade econômica 
é muito importante pro-
porcionarmos um reforço 
na alimentação dos alu-
nos. Procuramos sempre 
oferecer o melhor dentro 
do possível”.

O diretor municipal 
de Educação, Alexandre 
Moreira, salientou a res-
ponsabilidade da escola 
nesse período de dificul-
dades. “É fundamental 
que a escola continue 
cumprindo o seu papel 
social de educar, mas 
também cuidar. E cuidar 
também significa garantir 
alimentação a nossos alu-
nos”.

Prefeitura distribui kit 
alimentação e ovos de Páscoa 
para alunos da rede municipal

 Holambra 

Devido ao aumento de 
casos e óbitos por Covid-19 
no município, a Prefeitura 
de Artur Nogueira negocia 
novos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), que 
serão instalados no Hospital 
Bom Samaritano (HBS). As 
obras de reforma para as no-
vas instalações tiveram iní-
cio no domingo, 21.

Com a ampliação, a rede 
pública de Artur Nogueira 
contará com um total de dez 
leitos exclusivos para pa-
cientes de Covid-19. Cinco 
dos dez leitos foram adquiri-
dos via repasse do Governo 
do Estado de São Paulo no 
início do ano e são utilizados 
via Central de Regulação e 
Ofertas de Serviços de Saú-
de (Cross). Nesta nova nego-
ciação, o município receberá 
outros dois leitos via Cross, 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Xbox live muda de nome, 
Destiny 2: Renegados vai 
para o cofre de conteúdo 
e novo Patch de correção 
para Cyberpunk 2077.  

Para os jogadores que 
tem o passe de tempora-
da, esse é um conteúdo 
pago, tem uma pequena 
exclusividade de uma se-
mana com o assalto O Pres-
ságio e ao completá-lo ganham 
uma arma exótica História de um ho-
mem morto esse tipo de arma ou ar-
madura só pode ter um equipado um 
equivalente para armas e um para ar-
maduras.  

Em entrevista a Eurogamer, a Bungie 
anunciou que a expansão Renegados, 
um dia vai para o cofre de conteúdo, 
uma das justificativas foi para o 
jogo não ocupar muito o HD 
dos consoles e computadores. 
Um vazamento mostrou ar-
maduras coloridas, que a co-
munidade do jogo falou em 
tom de brincadeira que são 
dos Power Rangers pelas co-
res vibrantes indica que aparen-
temente a corrida de pardais veícu-
los que possuem uma grande velocidade 
que podem ser comparadas as aves. Este 
evento esteve presente somente em Des-
tiny e está imagem pode indicar o 
retorno ao jogo.   

Uma descoberta feita por 
um usuário do Xbox One 
e Xbox Serie X revelou 
que o Xbox Live ganhou 
um novo nome passando 
a chamar Xbox Network. 
A Microsoft em entrevista 
confirmou que essa alteração 
é para diferenciar o serviço das 
assinaturas Xbox Live Gold, essa será a 
única alteração e ainda afirmaram que jo-
gos gratuitos futuramente não precisarão 
da assinatura Xbox Live Gold. 

Para os amantes da franquia Watch 

Dogs que ainda não puderam jogar 
Watch Dogs Legion tem a opor-

tunidade de jogar este final de 
semana; o jogo está gratuito 
e é uma ótima maneira para 
testá-lo e ver se vale ou não 
a compra. 

 O programa Mascote 
Beneficente, anunciado na 

BlizzCon 2021, tem a meta 
de arrecadar entre US$ 500 mil 

e US$ 1 milhão para ajudar Fundo 
da Crise do Médico Sem Fronteiras. O 
dinheiro arrecadado vai ajudar na com-
pra de oxigênios, criação de mais alas de 
UTI, mais equipamentos e formar mais 
novos médicos. Até agora foram arreca-
dados mais de US$ 400 mil ao atingir a 
meta de US$ 500 mil todos os jogadores 
vão receber o mascote Bananas e quando 

atingirem US$ 1 milhão Margarida. 
Esse programa vai até o dia 26 

de abril e as doações podem ser 
feitas através do Paypal, infe-
lizmente não é possível fazer 
doações em reais somente em 
dólar, euro ou libras. 

Cyberpunk 2077 vai ganhar 
mais um patch de correção para 

melhorar experiência no jogo, mas 
ainda sem data de lançamento. Esse pa-
tch vai corrigir o comportamento dos po-
liciais que inibirá que personagens apare-

çam nas costas do jogador, enquanto 
estiverem em uma cena de crime. 

Também vai adicionar o co-
mando “desatolar” quando o 
jogador se deparar com erros 
de acelerar e não sair do lu-
gar, também vai melhorar a 
velocidade dos veículos para 

quem usa teclado e mouse, 
para ter mais controle dos veí-

culos no jogo. 

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”.

Destiny 2, Médicos Sem fronteiras, Watch Dogs Legion e 
Cyberpunk 2077

ney Dutra, ressalta o empe-
nho com a nova ampliação 
“Observamos que a deman-
da aumentou nos últimos 
meses, em função da pan-
demia. Com todos os leitos 
da RMC ocupados, vimos 
a necessidade de realizar a 
ampliação para salvar mais 
vidas”, afirma.

Além disso, para reforçar 
o atendimento, o hospital 
tem admitido mais profis-
sionais da saúde, incluindo 
técnicos de enfermagem, en-
fermeiros, médicos e fisiote-
rapeutas. A administração 
ressalta que, apesar de todos 
os esforços empenhados 
para a ampliação, a popula-
ção precisa seguir medidas 
preventivas, como distancia-
mento social, uso correto de 
máscara e higienização fre-
quente das mãos.

DIVULGAÇÃO

Produto utilizado na desinfecção é um composto desenvolvido pelo próprio Exército Brasileiro
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Vacina para professores...
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) comemorou 
a decisão do Governo do 
Estado de vacinar os pro-
fissionais da Educação, 
incluindo professores e 
funcionários de escolas, já 
a partir do próximo dia 12 
de abril. É que A medida 
atende a uma solicitação 
feita pelo prefeito de Ja-
guariúna diretamente ao 
governador João Doria, 
em ofício nº 046/2021, de 
11 de fevereiro deste ano. 
“Agradecemos a atenção 
e sensibilidade do gover-
nador Doria em atender 
essa nossa demanda e de 
vários outros prefeitos. 
Sempre defendi a neces-
sidade da vacinação de 
professores e funcioná-
rios das escolas antes da 
retomada das aulas pre-
senciais, e agora isso será 
possível com essa decisão 
do Governo do Estado”, 
diz o prefeito. 

Cinturão
E por falar no prefei-

to de Jaguariúna, ele as-
sumiu a presidência do 
Conselho de Desenvol-

vimento da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), com a internação 
do prefeito de Hortolân-
dia, Angelo Perugini, para 
tratamento da Covid-19. 
Nesta semana, Gustavo 
Reis comandou reuniões 
do Conselho e com secre-
tários de Segruança e re-
presentantes das Guardas 
Municipais da região para 
a implantação do “cintu-
rão sanitário”. Uma série 
de barreiras sanitárias es-
tão sendo realizadas de 
forma conjunta, nas 20 
cidades da RMC, desde 
sexta-feira.

Turistas agora, não
O foco principal das 

barreiras são os veículos 
que vêm de São Paulo e 
da Grande São Paulo. O 
objetivo é desestimular a 
vinda de turistas paulis-
tanos com a adoção, na 
capital paulista, da ante-
cipação de feriados mu-
nicipais e, com isso, ini-
bir aglomerações e festas 
clandestinas na RMC.

Executivo e Legislativo 
Os dois poderes de Ja-

guariúna realizaram nesta 
semana a segunda reunião 
de trabalho para a discus-
são de ações de combate 
à Covid-19 no município. 
O encontro, realizado de 
forma virtual, reuniu ve-
readores, secretários mu-
nicipais e o prefeito Gus-
tavo Reis. “Serão feitas 
barreiras sanitárias, foi 
questionado o tratamento, 
a situação do sistema de 
saúde, além de outras coi-
sas relativas ao momento 
crítico que vivemos”, in-
forma o vereador Walter 
Tozzi (MDB).

Guerra das vacinas
A guerra das vacinas 

continua. Depois de o go-
vernador João Doria anun-
ciar, nesta sexta, os testes 
de uma vacina 100% bra-
sileira, a Butanvac, feita 
pelo Instituto Butantan, 
o governo Bolsonaro se 
apressou em tentar dar o 
troco. Também ontem, o 
ministro de Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Mar-
cos Pontes, anunciou a 
produção de três vacinas 
nacionais já em testes com 
voluntários.

 Bastidores do poderCom 14 mil habitantes, 
município é o número 1 
em ranking nacional

 Morungaba

Morungaba cumpre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável formulado pela Organização das Nações Unidas

qualidade de vida das pes-
soas a partir do combate às 
desigualdades, da promo-
ção dos direitos humanos, 
da participação social, da 
transparência e da defesa 
do meio ambiente.

O programa oferece 
uma agenda de sustenta-
bilidade urbana dividida 
em 12 eixos temáticos e 
260 indicadores, relacio-
nados às diversas áreas 
da administração pública 
e alinhados aos objetivos 
atua para o desenvolvi-
mento justo e sustentável 
das cidades no Brasil. O 
IDSC-BR apresenta uma 
avaliação abrangente da 
distância para se atingir 
as metas dos ODS em 770 
municípios, usando os da-
dos mais atualizados dis-
poníveis em fontes públi-
cas e oficiais do Brasil. Ao 
todo, o índice é composto 
por 88 indicadores, refe-
rentes às várias áreas de 
atuação da administração 
pública.

O Índice de Desenvol-
vimento Sustentável das 
Cidades – Brasil (IDSC-
-BR) é uma iniciativa do 
Instituto Cidades Susten-
táveis, no âmbito do Pro-

grama Cidades Susten-
táveis, em parceria com 
o Sustainable Develop-
ment Solutions Network 
(SDSN), apoio do Centro 
Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap) e 
financiamento do Projeto 
CITinova.

Para o prefeito Mar-
co Antonio de Oliveira., 
os dados avaliados são 
importantes indicadores 
para a administração mu-
nicipal poder aprimorar 
suas estratégias e buscar 
cada vez mais uma maior 
eficiência nos investi-
mentos públicos.  “Esta-
mos trabalhando desde o 
início da primeira gestão 
com as políticas publicas 
voltadas à qualidade de 
vida do cidadão na área da 
Mobilidade Urbana, Ha-
bitação, Meio Ambiente, 
Educação e Saúde enfim, 
todas as áreas, sem medir 
esforços. Esta classifica-
ção é o reconhecimento 
de todo o trabalho que a 
equipe da prefeitura vem 
fazendo, sempre procu-
rando administrar a cida-
de com afinco e respeito à 
população”, comemora o 
prefeito.

nação é essencial para ofe-
recer mais segurança aos 
trabalhadores dos serviços 
de saúde da cidade e, tam-
bém, para a população em 
geral. O trabalho acontece 
nas áreas externa e interna 
destes pontos. Está ação 
seguirá por tempo indeter-
minado”, explica o secre-
tário adjunto de Serviços 
Urbanos, Marcos Panício, 

o Mercadão.
A descontaminação co-

meçou a ser realizada no 
dia 25 de março do ano 
passado. Na desinfecção, 
geralmente, são usados 
dois caminhões-pipas com 
capacidade para 8.000 e 
8.500 litros de água com a 
mistura de 30 litros de hi-
poclorito para formular a 
solução desinfetante.

Reunião virtual realizada no dia 24

Morungaba tem uma população de cerca de 14 mil habitantes, de acordo 
com a estimativa do IBGE para 2020

DIVULGAÇÃO

Prefeito cobra reforço no 
policiamento e reitera pedido de 
vacinas para agentes de segurança

Município oferece auxílio para 600 
famílias carentes

 Serra Negra

 Amparo 

Serviço de descontaminação nas 
unidades de saúde completa um ano

 Hortolândia

DIVULGAÇÃO

do policiamento no municí-
pio, em especial para conter 
a presença de motos que 
causam aglomerações. “Os 
motoqueiros de São Paulo e 
grandes centros visitam nos-
sa região aos finais de sema-
na, com motos de R$80, 
R$100 e R$120 mil. São 
promotores, desembargado-
res, advogados e grande em-
presários que não querem 
respeitar o distanciamento 
e a legislação do município. 
Poderia ter o águia (helicóp-

tero da PM), bloqueios para 
que as motos apenas passem 
e não parem no município e 
a Guarda Civil Municipal 
não receba carteirada inclu-
sive de agentes do governo, 
o que é muito triste”, expli-
ca.

O prefeito também soli-
citou que sejam liberados os 
recursos de 2020 do Depar-
tamento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos (DADETUR), 
que estão represados.

A Prefeitura de Amparo 
criou o Auxílio Amparen-
se, um auxílio financeiro 
municipal para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. Com essa ação, 600 
famílias moradoras de Am-
paro poderão receber um 
auxílio de R$170 para aju-
dar na compra de alimentos 
e quitação de contas. 

Para participar do pro-
grama, o cidadão deve se 
inscrever no site da Prefei-
tura www.amparo.sp.gov.
br e atender aos critérios 
de seleção. Para receber o 
auxílio, é necessário residir 
em Amparo há mais de dois 
anos, ser maior de 18 anos 

e que a renda por pessoa da 
família seja de até ¼ de sa-
lário mínimo. A prioridade 
do auxílio é para famílias 
com renda mais baixa, che-
fiadas por mulheres e com 
presença de crianças de 0 a 
4 anos na família. A omis-
são ou falsidade de dados 
e o desvio da finalidade do 
benefício excluem a pessoa 
do programa de auxílio.

O auxílio de R$170 re-
ais terá duração de quatro 
meses e o valor será credi-
tado em conta corrente ou 
poupança cuja titularidade 
seja do beneficiário. Na 
inscrição, o beneficiário 
preencherá um formulário 

com documentos pesso-
ais, comprovante de ende-
reço e renda. 

O Auxílio Amparense 
ajuda a amenizar a crise 
econômica agravada pela 
pandemia da Covid-19. 
“Me preocupo muito com 
a população mais carente 
da cidade, que necessita 
de alimentação adequa-
da e ajuda para pagar as 
contas. É a primeira vez 
na história de Amparo que 
um auxílio financeiro é 
oferecido pela Prefeitura 
e eu tenho muito orgulho 
de fazer parte disso”, diz o 
prefeito de Amparo, Car-
los Alberto Martins.  

O Instituto Cidades 
Sustentáveis lançou nesta 
semana o Índice de De-
senvolvimento Sustentável 
das Cidades indicando a 
Estância Climática de Mo-
rungaba como o município 
mais sustentável, entre os 
770 avaliados em todo o 
País. O município lidera 
a classificação com uma 
pontuação de 73,40 pon-
tos. Este resultado signifi-
ca que a cidade atingiu três 
quartos da distância para 
o desempenho ótimo nos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). 
O índice tem a intenção de 
estabelecer os ODS como 
ferramenta para a gestão 
pública e a ação política 
nos municípios, uma vez 
que o monitoramento de 
indicadores permite guiar 
as prioridades dos gover-
nos locais de acordo com 
os desafios identificados a 
partir da análise de dados. 
A pontuação do índice é 
atribuída no intervalo en-
tre 0 e 100.

O sistema de classifica-
ção por cores (verde, ama-
relo, laranja e vermelho) 
indica em que medida um 
município está longe de 
atingir o objetivo. Quanto 
mais próximo do verme-
lho, mais distante de atin-
gir o objetivo estará o mu-
nicípio.

Dentre os itens bem 
avaliados do município 
de Morungaba, avaliados 
com classificação “verde”, 
estão: energias renováveis 
e acessíveis; produção e 
consumo sustentáveis e 
proteção da vida terrestre.

Com duas principais 
iniciativas, o Programa Ci-
dades Sustentáveis (PCS) 
e a Rede Nossa São Paulo 
(RNSP) busca melhorar a 

A Prefeitura de Hor-
tolândia continua os esfor-
ços para evitar a dissemi-
nação do coronavírus no 
município. Uma das prin-
cipais ações, que já aconte-
ce há um ano, desde março 
do ano passado, início da 
pandemia, é o serviço de 
descontaminação realiza-
do, diariamente, em todas 
as unidades de saúde da 
cidade. 

De acordo com a Secre-
taria de Serviços Urbanos, 
responsável pelo traba-
lho, as Unidades de Pron-
to Atendimento (UPA’s), 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s), o Hospital 
Municipal Mário Covas, 
as clínicas de saúde e a 
sede do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) são os locais 
higienizados diariamente. 
“Há um ano, seguimos um 
cronograma elaborado para 
a ação que acontece initer-
ruptamente. A descontami-

Serviço realizado diariamente

O prefeito de Serra Ne-
gra, Elmir Chedid (DEM), 
participou nesta semana de 
uma reunião virtual com 
prefeitos e representantes de 
municípios da Associação 
das Prefeituras das Cidades 
Estância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) e Associa-
ção Paulista dos Municípios 
(APM), com os secretários 
estaduais de Desenvolvi-
mento Regional e de Segu-
rança Pública. O chefe do 
Executivo serrano solicitou 
que todos os agentes de se-
gurança pública sejam vaci-
nados, sem exceções. 

“Precisamos ter mais ca-
rinho com a Polícia Militar, 
a Polícia Civil e o Corpo de 
Bombeiros. Fiquei feliz com 
o anúncio do governo de que 
vai vacinar os agentes de 
segurança pública. Mas vão 
vacinar todos?”, questiona.

Elmir também foi enfá-
tico em solicitar um reforço 

DIVULGAÇÃO
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Famílias em vulnerabilidade recebem 
marmitex, por meio de parceria solidária

 Paulínia

Prefeitura inicia 
barreira sanitária

 Santo Antônio de Posse

Nesta sexta-feira, 26, 
a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Posse, 
em parceria com a Polícia 
Municipal e Vigilância 
Epidemiológica, deu iní-
cio a barreira sanitária na 
entrada da cidade. A me-
dida visa conter a circula-
ção de pessoas vindas de 
outros municípios e dessa 
forma minimizar o im-
pacto da pandemia.

Esta é uma ação em 
conjunto com as cidades 
da RMC que tem por ob-
jetivo desestimular a vin-
da de turistas paulistanos 
com a adoção, na capital 
paulista, da antecipação 
de feriados municipais e, 
com isso, inibir aglome-
rações e festas clandesti-
nas na RMC. A barreira 
sanitária segue até o dia 
04 de abril.

Uma parceria firmada 
entre o Fundo Social de 
Solidariedade, a Prefeitu-
ra de Paulínia e a Missão 
Madre Teresa de Calcutá, 
garantiu nesta semana ali-
mento para famílias em 
vulnerabilidade social do 
município. Uma força ta-
refa foi montada na Igreja 
Santo Antônio para con-
fecção de marmitex, que 
foram entregues para cerca 
de 50 famílias cadastradas. 

Ao todo, 160 marmitas 
foram produzidas por vo-
luntários da Missão Madre 
Tereza, com alimentos for-
necidos pelo Fundo Social, 
que recebeu doação da ini-
ciativa privada. Profissionais 
do Centro de Referência Es-

Ao todo, 160 
marmitas foram 
produzidas por 
voluntários

pecializado de Assistência 
Social (Creas) também es-
tiveram envolvidos na ação. 

“Vivemos um momento 
muito delicado, que requer a 
atenção não só do poder pú-
blico, mas também de toda 
a sociedade civil. Esta ação, 
que teve início ontem, deve-

rá ocorrer mais vezes, con-
templando diversas famílias 
com alimento e um pouco 
de esperança”, comenta a 
secretária de Assistência 
Social, Rita Coelho.  

Para a presidente do 
Fundo Social, Fernanda Ca-
zellato, ações como essa são 

extremamente importantes 
para ajudar a amenizar os 
efeitos devastadores causa-
dos pela pandemia. “Toda 
ajuda é bem-vinda. Minha 
eterna gratidão a todos que 
de alguma maneira, estão 
conosco nesta luta. Que 
Deus abençoe”, conclui.

Com a finalidade de 
melhor atender a popula-
ção, a Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul disponibi-
liza uma central de aten-

dimento pelo aplicativo 
WhatsApp através do nú-
mero (19) 9.9941-1936, 
com atendimento 24 ho-
ras. O objetivo da central 

é tirar dúvidas e direcionar 
solicitações, visando agili-
zar o processo de informa-
ção para os munícipes.

O serviço está ativo e 

para acessá-lo basta adi-
cionar o número aos conta-
tos do seu telefone celular 
e mandar uma mensagem 
pelo aplicativo.

rendo os trâmites para a 
adoção da Praça, que será 

zelada por uma empresa 
do município.

Ação solidária

DIVULGAÇÃO

Prefeitura disponibiliza WhatsApp para 
atendimento à população

Prefeitura inicia recapeamento 
na vértice da Praça da Matriz

 Monte Alegre do Sul

 Cosmópolis

DIVULGAÇÃO

A medida visa minimizar o impacto da pandemia

Trabalho de recapeamento 

Nesta semana, a Pre-
feitura de Cosmópolis ini-
ciou o recapeamento da 
nova rua do município, em 
frente do Salão Paroquial 
da Praça da Matriz. A rua, 
que era sem saída, passa a 
ter mão única sentido Ra-
mos de Azevedo (sobe).

A Praça da Matriz está 
passando pelo processo de 
revitalização, o qual está 
sendo realizado o proces-
so de pintura, jardinagem 
e reforma do chafariz. 
Além disso, já está ocor-

DIVULGAÇÃO



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

27 de março de 2021ALÔ ALÔ GAZETA!
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. 
Contatos: 19 98410-7441
taianefnunes@hotmail.com

Acorde! 
Despertar é 

pouco
“ “ Fofoca

O humorista Paulo 
Gustavo foi internado 
com Covid-19 e 
infelizmente seu 
quadro se agravou. 
O artista precisou 
ser entubado 
para acelerar 
seu tratamento e 
combater a infecção 
no pulmão. A internet 
está mobilizada com 
demonstrações de 
carinho e orações 
por Paulo Gustavo. 
Estamos na torcida 
pela sua recuperação.

BBB21 - o último paredão entre Carla 
Diaz, Fiuk e Rodolfo movimentou a 
internet. Isso porque o Rodolfo fez 
declarações consideradas homofóbicas 
e a Carla Diaz estava vivendo um 
relacionamento tóxico dentro da casa. 
Os internautas se dividiram na votação 
e decidiram tirar a Carla Diaz, o que 
gerou indignação nas redes onde o 
público julgou tirar uma mulher do que 
um suposto homofóbico.

Decoração

Karine Nascimento fala sobre Mesa Posta - Quando recebi esse convite para falar de mesa 
posta fiquei muito feliz por compartilhar um pouco desse universo maravilhoso que acima 
de tudo é uma demonstração de carinho e cuidado com aqueles que amamos.

DICA 1
Precisamos saber é que não é necessário ter louças maravilhosas para isso, na 
mesa posta podemos compartilhar nossas melhores lembranças, podemos 
aproveitar para trocar experiências do dia e resgatar memórias, é uma 
forma de estarmos mais perto uns dos outros. Aproveite esse momento para 
desfrutar das melhores sensações, curtam bastante, conversem bastante, 
resgatem as boas lembranças e aproveite esse momento único.
 
DICA 2
Para começar a fazer a mesa posta é ter uma louça branca ou de cor neutra 
e com isso você pode brincar com as cores dos guardanapos, copos e 
futuramente com os pratos de sobremesa para sobreposição, não tenha medo 
de misturar as cores, eu gosto de fazer alguns contrastes e acho que alegra 
bastante a mesa. 

DICA 3
Você pode dar um toque especial usando vasos pequenos e estreitos para 
colocar flores ou até mesmo garrafas que já darão um ar todo especial para sua 
mesa. Coloque seus pratos e seus copos para jogo e se jogue. “Não guarde nada 
para ocasiões especiais. Ocasião especial é cada dia que se vive.” Ana maria

Karine Nascimento no Instagram @Kn_homedecor

Moda

Beleza

Oversized - Roupas em tamanhos 
maiores e mais largas estão caindo 
no gosto da mulherada. Não 
apenas por ser uma tendência 
do Outono Inverno 2021 mas 
porque além de trazer um estilo 
diferenciado e marcante carrega 
muito conforto e liberdade. 
Roupas que trazem identidade e 
acima de tudo conforto.
As mais usadas são as calças jeans, 
que surgiram no estilo “calça da 
mamãe” e também as jaquetas 
jeans. Existem marcas que fazer as 
peças no seu tamanho porém mais 
largas ou você pode optar por 
comprar um número maior que 
super funciona. Inspire estilo  
e comodidade.

Skincare, ou, cuidados com a 
pele, ganha força no mercado 
da beleza. Cada dia mais as 
mulheres estão se cuidando 
contra o envelhecimento precoce. 
O mercado tem oferecido 
diversos produtos para manter 
uma rotina diária com a pele 
hidratada, saudável, luminosa e 
jovem por mais tempo. A água 
Micelar é super indicada pois 
ela limpa, remove impurezas e 
retira partículas oleosas da pele. 
Um único produto que limpa, 
demaquilante e tonifica sua pele.

O gel de massagem 
gladiador é feito 

especialmente para 
combater a dor, seja ela 

decorrente de problemas 
circulatórios, contusões, 

dores musculares e 
muito mais.

CONTATO: 19 984107441
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Com a pandemia da 
Covid-19 e os seus efeitos 
negativos sobre todos os se-
tores que envolvem a vida 
cotidiana em 2020, vimos 
a economia também sofrer 
com os efeitos negativos da 
doença. Com a mudança de 
ano e todas as expectativas 
que foram criadas em torno 
da chegada de 2021, uma 
das principais talvez seja 
a expectativa sobre como 
será o futuro da economia 
brasileira. Muitos brasi-
leiros já se encontram atu-
almente apreensivos com 
a possibilidade de que a 
economia nacional, que já 
convalesce por causa dos 
fechamentos e outras res-
trições aplicadas em de-
corrência da Covid-19, não 
consiga apresentar uma rá-
pida recuperação ainda nes-
te ano ou num pior dos ce-
nários siga em queda, com 
mais um possível fecha-
mento anunciado pelo go-
verno. Somente no primei-
ro trimestre de 2021, 11% 
das microempresas vieram 
a falência ou enceramento. 

Infelizmente para to-

dos nós as expectativas do 
mercado financeiro para o 
Brasil em 2021 não são das 
mais animadoras. O Go-
verno Federal já reduziu a 
expectativa de crescimento 
para a economia nacional 
ao longo de 2021 e alguns 
fundos de investimentos 
estimam que a tendência 
do Brasil neste ano é ver 
sua economia encolher. O 
Ministério da Economia 
ainda projeta que o Produ-
to Interno Bruto Brasileiro 
de 2021 (soma de todos 
os rendimentos obtidos no 
país ao longo do ano fiscal) 
apresentará um crescimen-
to, mas esse crescimento 
não deverá ser suficiente 
para colocar o Brasil em 
um patamar semelhante ao 
que se encontrava antes do 
surgimento da Covid-19.

Para aqueles que pos-
suem capital guardado este 
talvez seja um bom momen-
to para investir, pois nestes 
períodos de incerteza econô-
mica as taxas de juros costu-
mam subir e se tornar mais 
atraentes. Mas investir em 
períodos tão incertos quan-

to o atual requer ainda mais 
estudo para que o investidor 
possa compreender em que 
situação ele está aplicando 
seu dinheiro e definir quais 
são suas expectativas para o 
investimento.

Setor de serviços forte
Uma boa notícia para 

aqueles que compõem o 
setor de serviços no Brasil 
é que especialistas acredi-
tam que será exatamente 
esta parcela da economia 
brasileira que poderá ter o 
maior crescimento neste 
ano. Caso isso se apresente 
numa realidade, profissio-
nais liberais devem come-
çar a ter novamente uma 
maior demanda do que a 
atual e a oferta de empre-
gos também deverá aumen-
tar para atender as neces-
sidades da sociedade que 
passarão a surgir com este 
crescimento.

Isso pode ser inclusive 
um demonstrativo de que 
2021 se apresentará real-
mente como uma versão 
estendida de tudo aquilo 
que vivenciamos ao lon-

go de 2020. O que poderá 
afetar quão longa é essa 
continuidade dos eventos 
vivenciados no ano ante-
rior é exatamente fatores de 
combate a pandemia como 
a vacinação em massa da 
população. Com uma boa 
parcela da população imu-
nizada poderemos iniciar 
uma retomada mais voltada 
para o setor econômico e 
com uma menor preocupa-
ção em relação a novos pi-
cos da doença que já ceifou 
tantas vidas desde o início 
do último ano. 

Nesse meio tempo o se-
tor de serviços já vem mos-
trando sua força ao conse-
guir se manter operante, 
apesar das características 
da nova corona vírus se-
rem extremamente adver-
sas para quem ganha a vida 
atendendo ou fornecendo 
diretamente um produto 
para os outros. Os profis-
sionais do setor de serviços 
conseguiram reinventar-
-se e mostrar uma grande 
capacidade de adaptação 
no período mais crítico da 
pandemia. Graças a estas 

características que permi-
tiram que os profissionais 
seguissem atuando mesmo 
durante a pandemia que re-
almente é possível enxergar 
o setor de serviços apre-
sentando um crescimento 
acelerado assim que a situ-
ação sanitária se resolva em 
2021.

Inflação
A perspectiva também é 

de que a inflação seja menos 
agressiva sobre as carteiras 
da população neste ano. As 
tarifas IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo) e Selic, que 
são utilizadas pelo Gover-
no Federal e por algumas 
entidades privadas como 
medidores da inflação no 
Brasil ao longo do ano fis-
cal, apresentam atualmente 
baixas porcentagens.

E nessa questão é bom 
ficar atento a quais áreas se 
manterão puxando a infla-
ção da economia brasileira 
para cima, uma delas é a de 
alimentação. Ao longo de 
todo o ano de 2020 o bra-
sileiro viu os alimentos que 

integram a sua cesta básica 
subirem de valor e neste co-
meço de 2021 a tendência 
foi mantida. Com a alta no 
valor dos produtos alimen-
tícios e de consumo pessoal 
como produtos de higiene, 
muitas pessoas veem o seu 
poder de compra ser redu-
zido e acabar tendo que op-
tar entre passar a destinar 
uma parcela de sua renda 
que era usada para outros 
fins para compras do lar 
ou reduzir a quantidade de 
itens que eram comprados 
promovendo um arrocho 
na realidade de diversos 
brasileiros. 

Ainda estamos apenas 
no terceiro mês do ano e 
2021 está propenso a mui-
tas mudanças dependendo 
de a forma como a pande-
mia seguir afetando o Bra-
sil e a população, portanto, 
fazer previsões de longo 
prazo para o país ainda é 
muito difícil, mas o que 
vem se apresentando se-
gundo o mercado são boas 
perspectivas de um cresci-
mento que pelo menos se 
iniciará a partir deste ano. 

O crescente número de 
brasileiros em situação de 
inadimplência é algo preo-
cupante. De acordo com o 
estudo mais recente produ-
zido pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
a quantidade de brasileiros 
que se encontram endivida-
dos foi o maior já registrado 
nos últimos 11 anos. O re-
sultado do estudo comprova 
aquilo que já era sentido pela 
população em linhas gerais. 
O Brasil encontra-se numa 
crise financeira que vem se 
estendendo há alguns anos e 
tudo isso afeta diretamente o 
poder de compra do brasilei-
ro e pode levá-lo a um maior 
endividamento.

Embora 2020 tenha ini-
ciado como um ano em que 
o padrão de endividamento 
menor do que em 2019, com 
a chegada da pandemia da 
Covid-19 o país viu o núme-
ro de pessoas que não con-
seguiu honrar suas dívidas 
crescer. Segundo a econo-
mista Izis Ferreira, respon-
sável pelo estudo conduzi-

do pela CNC, o número de 
inadimplentes foi crescendo 
sucessivamente ao longo do 
ano sem nenhum grande sal-
to.

O estudo também apre-
sentou um fator que é pre-
ocupante, o número de bra-
sileiros que assumiu não ter 
condições de quitar as dívi-
das que possui atualmente 
também atingiu um pata-
mar histórico. Esta talvez 
seja a pior constatação que 
se encontra nesse estudo, a 
grande quantidade de bra-
sileiros que não conseguem 
pagar suas dívidas, mesmo 
que desejem pagá-las. Isso 
demonstra que mesmo com 
o fim da pandemia há uma 
grande massa de brasileiros 
que retornará ao mercado de 
trabalho ou voltará a gerar 
renda possuindo um passivo 
com os quais não sabem atu-
almente como lidar. 

Todo o cenário que o es-
tudo nos apresenta é com-
plicado quando analisamos 
que o Brasil no qual vive-
mos atualmente é um Bra-
sil de pessoas endividadas 

e que não conseguem arcar 
com suas dívidas. Toda essa 
realidade preocupa por de-
monstrar que a possibilida-
de de um rápido crescimen-
to econômico quando as 
atividades puderem, enfim, 
serem normalizadas é algo 
um pouco mais distante do 
que todos imaginávamos ao 
final de 2020.

Todos estes fatores pre-
cisarão serem pensados 
quando imaginamos um 
Brasil em crescimento para 
o segundo semestre de 2021 
ou no início de 2022. Com 
as pessoas voltando a pos-
suírem uma renda maior e 
mais equilibrada que a atual 
neste momento da pandemia 
é provável que passem então 
a destinarem estes recursos 
para o pagamento destas 
dívidas, o que não significa 
automaticamente que este 
capital passará a girar no 
mercado e aquecer todas as 
engrenagens da economia 
nacional.

Ainda mais quando se 
vê através do estudo que a 
principal fonte deste endi-

vidamento da população é o 
cartão de crédito. O pequeno 
pedaço de plástico que é vis-
to como uma grande aliado 
por alguns e como um terrí-
vel vilão por outros manteve-
-se como o campeão de ori-
gem de endividamento dos 
brasileiros. Mais de 70 por 
cento dos brasileiros que se 
encontram atualmente endi-
vidados possuem problemas 
com o cartão de crédito.

Como já afirmei ante-
riormente, a tendência é que 
o dinheiro que vier a ser 
utilizado para o pagamento 
destas dívidas com cartão 
de crédito não deverá ter um 
rápido retorno para o merca-
do. Claro que o crescimento 
de qualquer setor do mer-
cado repercutirá na econo-
mia de modo geral, mas a 
chegada destes recursos em 
bancos e instituições finan-
ceiras não significará numa 
rápida desembocadura des-
te capital retornando para o 
mercado fazendo com que 
serviços e produtos gerem 
uma maior necessidade por 
profissionais ativos. 

O estudo também fala da-
queles que seguem buscando 
resistir a esta realidade de 
inadimplência. Os valores 
apresentados nos mostram 
que esta parcela da popula-
ção que apesar de endividada 
segue buscando conseguir 
manter-se pagando suas dí-
vidas teve que fazer a dura 
opção de comprometer uma 
parcela maior de sua renda 
mensal para pagamento das 
dívidas quando comparado a 
anos anteriores. 

Toda esta parcela da po-
pulação que passa então a 
ter que gastar mais do seu 
salário com o pagamento 
demonstra então uma parce-
la do Brasil que vem tendo 
que lidar diretamente com 
todo um malabarismo para 
não ver o nome receber al-
gum tipo de restrição ao 
crédito. Esta mesma parce-
la da população é que passa 
exatamente a gastar menos 
com serviços e produtos 
que acabam sendo consi-
derados supérfluos quando 
comparados ao pagamento 
de uma dívida. Gastos com 

entretenimento e até mesmo 
a forma como se gasta com 
alimentação muda em de-
corrência de fatores como 
este e o setor econômico 
passa a ter de analisar como 
se dá a relação do brasileiro 
médio com o consumo. 

A constatação de que o 
Brasil possui atualmente 147 
milhões de inadimplentes 
pode ser um pouco assus-
tadora a um primeiro olhar, 
mas quando bem analisada é 
possível ver que é uma rea-
lidade superável no médio a 
longo prazo. Um bom plane-
jamento por parte do poder 
público para estimular corre-
tamente a economia nacional 
e promover maiores taxas 
de empregabilidade podem 
afetar diretamente estes per-
centuais de endividamento e 
inadimplência que o Brasil 
encara atualmente. Conse-
quentemente à medida que 
tais percentuais passarem a 
ser reduzidos será um bom 
termômetro para compreen-
dermos o crescimento eco-
nômico brasileiro ao longo 
dos próximos anos.

Expectativas para a economia brasileira em 2021

Cresce o endividamento do brasileiro
O maior endividamento do Brasileiro nos últimos anos

Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 

Eip Cred

Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 

Eip Cred
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Dando continuidade 
sobre contas bancárias e o 
que pode ou não pode ser 
descontado da sua conta 
corrente e conta poupança, 
agora vamos conversar so-
bre conta salário. 

Afinal, o que é conta sa-
lário?

É um tipo de conta es-
pecial, isenta da cobrança 
de tarifas, destinada so-
mente a recebimentos de 
salários, aposentadorias, 
pensões e similares: não 
sendo permitido outros 
tipos de depósitos, além 
daqueles creditados pela 
entidade pagadora, não 
sendo possível a utilização 
de cheques e cartão de cré-
dito vinculados a ela.

Também temos a conta 
universitária que não pode 
ter descontos e seguem os 
mesmos regulamentos da 
conta salário, sendo que 
este tipo de conta está su-
jeita aos mesmos regula-
mentos das demais contas, 
porém tem a vantagem de 
estar isenta da cobrança de 
tarifas ou da taxa de manu-
tenção.

Entendendo o que sig-
nifica essas contas, po-
demos então afirmar que 
é indevido os descontos 
que geralmente os bancos 

fazem sem a devida auto-
rização do seu cliente, e 
que tem conta em banco, e 
conta salário, e conta uni-
versitária. 

É comum acontecer 
de uma determinada em-
pregadora, seja ela priva-
da ou pública, abrir uma 
conta salário para o seu 
empregado ou servidor 
público. Como essa pes-
soa tem uma determina-
va dívida com o próprio 
banco que foi aberto essa 
conta, inicia -se descon-
tos de valores da dívida 
não quitada na conta sa-
lário ou conta universi-
tária daquele correntista, 
sem ter de fato à sua con-
cordância. 

Isso configura uma ile-
galidade praticada pelo 
banco, pois viola o artigo 
833, inciso IV, do CPC, 
vejamos o texto legal: 

Art. 833. São impenho-
ráveis:

IV - os vencimentos, os 
subsídios, os soldos, os sa-
lários, as remunerações, os 
proventos de aposentado-
ria, as pensões, os pecúlios 
e os montepios, bem como 
as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do 
devedor e de sua família, 

os ganhos de trabalhador 
autônomo e os honorários 
de profissional liberal, res-
salvado o § 2º;

Ressalvado o parágrafo 
2ª, que permite penhora 
para pagamento de verbas 
alimentícias, ou seja, para 
pagar pensão alimentar 
determinada por senten-
ça, nesse sentido, o banco 
deve fazer a retenção do 
valor contido na conta, nos 
termos abaixo transcritos, 
no que diz o comando le-
gal, vejamos:

§ 2º O disposto nos in-
cisos IV e X do caput não 
se aplica à hipótese de 
penhora para pagamento 
de prestação alimentícia, 
independentemente de 
sua origem, bem como às 
importâncias excedentes 
a 50 (cinquenta) salários-
-mínimos mensais, deven-
do a constrição observar o 
disposto no art. 528, § 8º , 
e no art. 529, § 3º .

Também no inciso X 
do mesmo artigo 833, diz 
que: 

X - a quantia deposita-
da em caderneta de pou-
pança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-míni-
mos.

Podendo assim, ser 
penhorado a quantidade 

acima dos 40 salários mí-
nimos para que seja cum-
prida a obrigação de sus-
tentar os alimentos. 

Fora dessa situação aci-
ma mencionada, o banco 
não pode debitar valores 
em sua conta, isto é, des-
contar da sua conta salá-
rio valores de dívidas que 
venceram e não foram qui-
tadas pelo correntista. 

No entanto, desde que 
os bancos atendam ao que 
determina o Código de 
Defesa do Consumidor, 
no que se refere ao direi-
to de informação clara e 
transparente, e o cliente 
esteja de acordo com os 
descontos de valores de 
dívidas, as instituições fi-
nanceiras podem debitar 
os valores contratados. 
Mas se assim não for fei-
to e o correntista sofrer 
algum desconto na sua 
conta, deve de imediato, o 
banco devolver o que foi 
indevidamente desconta-
do da sua conta, sob pena 
de violar o próprio artigo 
833, inciso IV, do Código 
de Processo Civil. 

Se o consumidor cons-
tatar que sofreu débitos 
não reconhecidos, apesar 
de ter seguido todas as 
normas de segurança ao 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

O banco pode debitar valores na conta salário 
sem autorização do correntista?

Direitos e deveres

Acompanho o trabalho do meu amigo Dr. Edison todos os sábados 
na coluna Direitos e Deveres publicados neste importante Jornal. 
São informações de extrema importância para todos nós, pois 
traz conhecimento e elementos para que tenhamos sabedoria e 
discernimento na hora de fazer um contrato, fechar um negócio, ou até 
mesmo quando vamos assinar contratos. Indico para todos acompanhar 
essa importante coluna e aproveito para deixar os meus parabéns ao 
Dr. Edison e ao Jornal Gazeta Regional pelo espaço de divulgação. 
Susalda Batista

Gostaria de parabenizar o Dr Edison pela coluna do jornal Gazeta 
onde tem muitas informações importantes para nos orientar em 
várias áreas como por exemplo: tarifas que o banco cobra e muitas 
vezes nem sabemos do que se trata até porque não somos obrigados a 
entender todos os procedimentos bancários, são tantos os descontos 
que acabamos por falta de informação acreditando estar certo. 
Estou acompanhando todo sábado onde o Dr Edison coloca muita 
informação importante muito obrigada. Tem muitas coisas que 
aprendi através da sua coluna. Vamos abrir o olho e ler a coluna.
Marinês Alves Pereira

Gostaria de parabenizar o Procon de Jaguariúna pelos excelentes 
artigos publicados pelo Dr. Edson Cardoso de Sá nesta coluna tem 
sido de grande valia, ajudando muito na forma de agirmos na hora de 
assinarmos um contrato e nos dando ampla orientação jurídica para 
não cairmos em golpes e fraudes de empresas e instituições financeiras. 
Acompanho semanalmente e tem me ajudado bastante. Parabéns à 
iniciativa, conhecimento é sempre bom e manter-se informado ajuda 
muito no dia a dia haja vista que o número de fraudes e golpes tem 
aumentado muito nos últimos tempos. Muito obrigado. 
Natanael Ferreira de Farias Lauton

usar serviços bancários, a 
instituição financeira pode 
ser questionada com base 
no princípio da boa-fé e 
nas disposições do Códi-
go de Defesa do Consumi-
dor e, para isso, o Procon 
pode e deve te defender 

quando esse direito seu 
for violado. 

No demais, fica aqui o 
meu abraço e um pedido 
de CUIDE-SE, pois a vida 
é única e bela. Vamos jun-
tos nos unir e vencer o co-
ronavírus!!!
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

IAC lança Boletim Agrometeorológico para regiões cafeeiras paulistas

A agropecuária é uma 
das principais atividades 
econômicas no Brasil. Só 
em 2017, enquanto as esti-
mativas apontavam um cres-
cimento do PIB agrícola e 
pecuário em 3,61%, o setor 
registrou um crescimento 
acumulado de 14,5%. 

Em 2020, em plena pan-
demia, a agropecuária apre-
sentou um PIB de 1,9% no 
1° trimestre, registrando 
um crescimento ainda mais 
intenso que o observado no 
1° trimestre/2019, quando o 
PIB registrado foi de 0,9% 
em comparação ao mesmo 
período de 2018.

Este crescimento apenas 
tornou-se possível graças ao 
financiamento que Bancos 
e Cooperativas de Crédito 
oferecem ao pequeno, mé-
dio e grande produtor, a fim 
de estimulá-lo em suas ati-
vidades, tornando-as mais 
produtivas em comparação 
às criações e produções 
agrícolas de outros países - 
considerando o mesmo pe-
daço de terra.

Como funciona o Crédito 
Rural?

O Crédito Rural é asse-
gurado pelo Sistema Na-
cional de Crédito Rural 
- SNCR, tendo como princi-
pais agentes os Bancos e as 
Cooperativas de Crédito. 

O SNCR tem suas nor-
mas de aplicação de recur-
sos aprovadas pelo Con-
selho Monetário Nacional 
- CMN. A publicação das 

diretrizes é feita pelo Banco 
Central no Manual de Cré-
dito Rural - MCR.

Para atender aos produ-
tores rurais é necessário que 
estes estejam enquadrados 
em situações específicas da 
Lei, dentro do PRONAF - 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar e de outras duas 
subdivisões deste programa, 
sendo o Pronaf Custeio, que é 
dividido em agrícola e pecuá-
rio, e o Pronaf Investimento.

Outras modalidades de 
financiamento previstas 
nestes programas são: Pro-
grama Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp); Funcafé (volta-
do ao custeio, produção e 
estocagem); Moderfrota (in-
vestimentos em tecnologia, 
veículos e equipamentos); 
Moderagro (projetos de ex-
pansão do cultivo); Progra-
ma para Construção e Am-
pliação de Armazéns (PCA) 
e INOVAGRO (investimen-
tos em tecnologias).

A Importância do Crédito 
Rural e Cooperativas de 
Crédito 

Para tanto, o crédito ru-
ral é um financiamento que 
auxilia associações, produ-
tores e cooperativas agrí-
colas a investirem em suas 
produções, propriedades e 
operações comerciais.

As Cooperativas de Cré-
dito são um tipo de insti-
tuição financeira, sob o co-
mando do Banco Central, 

formada por cooperados 
que se unem para garantir 
estes financiamentos nas 
propriedades e operações 
do campo. 

Cada cooperado entra 
com uma cota de partici-
pação em investimentos, 
fazendo parte da entidade 
e, portanto, sendo benefi-
ciado por ela. Os depósitos 
efetuados pelos cooperados 
são garantidos pelo Fundo 
Garantidor do Cooperati-
vismo de Crédito em até R$ 
250mil. 

Outras vantagens que 
os cooperados possuem 
são: financiamentos e em-
préstimos com taxas muito 
mais vantajosas, além de 
cartões de débito e de cré-
dito; orientação e incentivo 
a aplicações financeiras/in-
vestimentos, dentre outras 
orientações aplicadas ao 
campo.

Desta forma, as coope-
rativas garantem um aten-
dimento personalizado a 
cada produtor, orientando-o 
quanto ao melhor uso do 
crédito que conseguir. 

É desta forma que o tra-
balho no campo não para de 
crescer e continua atraindo 
a atenção tanto de quem 
cresceu nas cidades, como 
de quem vai para os centros 
urbanos para estudar já pen-
sando em voltar. 

E assim como no pas-
sado, ainda forma um dos 
pilares principais da eco-
nomia brasileira, em pleno 
século XXI.

Pesquisadores lançam 
publicação sobre bicho-
mineiro no café

Considerada grave amea-
ças às lavouras de café, uma 
mariposa batizada de bicho-
-mineiro é uma das maiores 
pragas do cafeeiro. Habili-
dosa, ela ao deixa que sua 
larva cause o dano na planta. 
É a larva que, durante várias 
fases se alimenta no me-
sofilo (conjunto de tecidos 
das plantas), causando ne-
crose, perda de capacidade 
fotossintetizante e desfolha. 
Assim, entre 30% e 70% da 
produção é perdida, pois a 
qualidade e a produção dos 
grãos é comprometida e isso 
provoca um forte impacto 
negativo na cadeia produtiva 
do café. 

O controle por pesticidas 
sintéticos tem sido obrigató-
rio, mas desvantagens como 
a seleção de populações re-
sistentes do inseto, e os efei-
tos nocivos no ambiente e na 
saúde humana, motivaram a 
comunidade científica a de-
senvolver estratégias para a 
implementação de um siste-
ma de manejo integrado de 
pragas.

Diante das dificuldades 
enfrentadas pelos produto-
res no combate a essa pra-
ga, pesquisadores da Em-
brapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia (Brasília, 
DF), Embrapa Café (Brasí-

lia, DF), Embrapa Cerrados 
(Planaltina, DF) e da Uni-
versidade de Brasília (UnB) 
disponibilizam o e-book da 
Série Documentos da Em-
brapa intitulado Bicho-mi-
neiro (Leucoptera coffeella): 
uma revisão sobre o inseto e 
as perspectivas para o mane-
jo da praga.

O material fornece um 
amplo panorama a respeito 
das técnicas em estudo para 
o controle  desse inimigo da 
cafeicultura. 

De acordo com os auto-
res a publicação tem como 
objetivo consolidar as infor-
mações disponíveis na lite-
ratura indexada, abordando 
aspectos da biologia, ecolo-
gia, estratégias de controle e 
fornecer perspectivas de ma-
nejo do inseto. 

Secretaria da 
Agricultura orienta 
sobre manejo de lavoura 
para evitar ocorrência 
de cigarrinhas do milho

A Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (SEAPDR) 
publicou na semana passada, 
uma nota que orienta sobre o 
manejo da cultura do milho 
para evitar o aparecimento 
de cigarrinhas do milho, in-
seto vetor de um complexo 
de doenças conhecidas como 
enfezamento.

“Chuvas esparsas, défi-

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

Por meio de cooperativas de crédito é possível estimular a produção e tornar a 
agropecuária brasileira muito mais competitiva lá fora, além de uma fonte de renda interna

cit hídrico e temperaturas 
mais elevadas formaram as 
condições climáticas ide-
ais para o desenvolvimento 
das cigarrinhas, o que vem 
facilitando a ocorrência de 
enfezamentos em lavouras 
do Estado”, explica Ricardo 
Felicetti, chefe da Divisão 
de Defesa Sanitária Vegetal 
da Secretaria.

Para evitar o surgimento 
de enfezamentos na cultura 
do milho, as recomenda-
ções são:
- Eliminar plantas de milho 
espontâneas na entressafra;
- Efetuar a colheita de forma 

a diminuir restos culturais 
do milho a campo;
- Efetuar o plantio do milho 
evitando a proximidade de 
lavouras novas a lavouras 
mais velhas;
- Evitar semeadura sucessiva 
de milho na mesma área;
- Otimizar o planejamento 
da cultura, preferindo perí-
odos ótimos em detrimento 
de semeaduras tardias;
- Objetivar diminuir as per-
das de grãos durante a co-
lheita;
- Efetuar o tratamento de se-
mentes;
- Efetuar o controle da ci-

garrinha do milho conforme 
orientação técnica.

Neste momento, a Se-
cretaria está atuando em 
parceria com o Ministério 
da Agricultura e a Emater/
RS-Ascar para realizar um 
diagnóstico da situação, le-
vantando informações sobre 
o estado epidemiológico. 
“Desta forma, poderemos 
agir em soluções necessá-
rias para o problema atual, e 
também para safras futuras”, 
conclui Felicetti.

Enfezamento e 
cigarrinha do milho

O complexo de doen-
ças caracterizadas como 
enfezamento do milho tem 
por agentes bactérias, fito-
plasmas ou vírus, causan-
do o enfezamento pálido, 
enfezamento vermelho ou 
risca do milho/raiado fino. 
Todos eles têm como vetor 
o inseto conhecido como 
cigarrinha do milho (Dal-
bulus maidis). A cigarrinha 
do milho é um inseto de co-
loração palha com manchas 
negras no abdômen e cabe-
ça, medindo de 3,7 a 4,3 
mm de comprimento, com 
ciclo de 45 dias.

Praga chega a reduzir entre 30% a 70% da produção Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou 
nota que orienta sobre o manejo para evitar inseto vetor de complexo de 
doenças como enfezamento
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Adeus parceiro, continue torcendo por nós !!!!!

Colaboradores ajudam diretoria do BFC a reestruturar o estádio Leonardo Frare

Hoje a nossa coluna é 
dedicada ao amigo e par-
ceiro que infelizmente nos 
deixou ainda jovem, aos 46 
anos de idade, fica aqui nos-
sa pequena homenagem. No 
ultimo domingo dia 21 de 
março de 2021nossa comis-
são técnica e nossas equi-
pes sofreram uma grande 
derrota, uma derrota dura, 
doída e marcante para o 
covid -19. Neste dia perde-
mos um grande amigo, um 
parceiro de mais de 20 anos 
de estrada, sempre junto 
nas alegrias e nas tristezas, 
nas vitórias e nas derrotas.              
É com enorme tristeza que 
nossa comissão técnica se 
despede do amigo Wagner 
Vicente Maciel, conhecido 
como Géla.               Somos 
gratos pelos anos e anos de 
amizade, de companhei-
rismo nas horas difíceis, 

Novos bancos:
 Essa semana a direto-

ria do Buenópolis  reali-
zou várias ações voltadas 
à reestruturação e recu-
peração do estádio. Em 
meio a pior fase da pande-
mia e sem recursos foram 
realizadas três benfeito-

rias que irão melhorar o 
acesso ao clube. Foram 
colocados vários bancos 
de concreto entre as arvo-
res que irão oferecer mais 
acomodações para os tor-
cedores em dias de jogos, 
inclusive srvirá para man-
ter distanciamento entre 

as pessoas e separação de 
torcedores.

Mais  benfeitorias
Nessa semana também 

foram colocadas 12 tone-
ladas de fréza (asfalto mo-
ído) doado por um cola-
borador  de Campinas, as 

quais, foram transportadas 
pelo colaborador André 
Molena e caprichosamen-
te espalhadas pelo amigo 
Cícero Lopes e sua família 
em horas de serviços.      

Demolição do muro 
Por fim, na tarde da ul-

tima quinta feira foi fina-
lizado o serviço de demo-
lição de 320 mts² de muro 
às margens da rodovia 
após queda de parte do 

O serviço foi realizado 
pelo colaborador Alécio 
Martins. Nesse local será 
construído um novo muro 

com placas concreto pré 
moldado. ENFIM, a dire-
toria tem muito trabalho 
frente. # FI-
Q U E - E M -
-CASA # 

Prof. Julio 
do Vadu

Esporte Morungabense

pela emoção após uma 
conquista e por tudo que 
passamos juntos, não só 
nas categorias de base do 
Guarani desde 2019, mas 

pelos anos na escolinha de 
futebol JBM, no Morun-
gaba EC, Buenópolis FC e 
no Koizystraña. Sabemos 
que onde você estiver, es-

tará sempre torcendo por 
nós, por nossos garotos, 
pelo futebol morungaben-
se e claro, pelo Santos F C 
que era sua paixão. Nos-

sas conversas após os trei-
nos e após os jogos nunca 
mais serão as mesmas sem 
você. Deixamos aqui nos-
sos sinceros agradecimen-

tos. DEUS TE ABENÇOE 
E CONFORTE SEUS FA-
MILIARES.    #Sempre-
-estaremos-juntos# 

Obrigado amigo !!!!!

DIVULGAÇÃO
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Grupo UniEduK promove 
lançamento do livro “Gastroenterologia Equina - 
100 equívocos hipiátricos” na segunda, 29
Escrito pelo professor Geraldo Eleno Silveira Alves, “Gastroenterologia Equina - 100 equívocos 
hipiátricos” será lançado às 20h, com transmissão online 

Tatiane Dias

O lançamento do livro 
“Gastroenterologia Equina 
– 100 equívocos hipiátricos 
– clínica e cirurgia” será 
marcado por um bate-papo 
entre o escritor, médico ve-
terinário e professor Geral-
do Eleno Silveira Alves; o 
Reitor do Grupo UniEduK, 
professor Ricardo Tannus e 
o gestor acadêmico do cur-
so de Medicina Veteriná-
ria, Silvio Piotto. O evento 
acontece na segunda-feira, 
29, às 20h, com transmis-
são online. 

Para participar, os inte-
ressados devem preencher 
o formulário – Lançamen-
to do livro – Prof. Geral-
do Eleno Silveira Alves e 
receberão o link algumas 
horas antes do evento. Na 
ocasião, os participantes 
concorrerão a sorteios e 
premiações.

Direcionado a médicos 
veterinários, professores 
e estudantes da área, o li-
vro disponibiliza opiniões 

e informações originadas, 
principalmente, da experi-
ência do autor em gastro-
enterologia de equídeos. 
O texto foi redigido em 
mini capítulos objetivos 
sobre questões que, nor-
malmente, ocorrem na 
prática da clínica e cirur-
gia. “Questões essas que, 
comumente, implicam em 
equívocos contrários aos 
melhores resultados pos-
síveis de tratamentos da 
cólica e do abdome agudo 
em equídeos”, explica o 
escritor.

Sobre o autor
Geraldo Eleno Silveira 

Alves é técnico agrícola 
pela UFF (Universida-
de Federal Fluminense), 
graduado em Medicina 
Veterinária e especialista 
em Zootecnia pela UFR-
RJ (Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro), 
especialista em Podologia 
Equina, mestre em Clíni-
ca e Cirurgia Veterinária 
e doutor em Ciência Ani-

12

educação

mal pela UFMG (Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais).

Por 10 anos, o docente 

foi pesquisador do CNPq 
(Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico); 

além de professor titular 
aposentado de clínica-ci-
rúrgica da Escola de Ve-
terinária da UFMG, onde 

Livro direcionado a médicos veterinários, professores e estudantes da área

estabeleceu a Linha de 
Pesquisa e Gastroentero-
logia Equina e o Simpósio 
Internacional do Cavalo 
Atleta (SIMCAV). 

O médico veterinário, 
escritor e professor tam-
bém atua como palestrante 
em diversos eventos como 
Workshops, mesas redon-
das e bancas examinado-
ras tanto de instituições 
de ensino públicas quanto 
privadas. 

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!
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SP prorroga fase 
emergencial de 
combate à pandemia 
até 11 de abril

 Estado de São Paulo

O Governo de São Pau-
lo confirmou nesta sexta-
-feira, 26, a prorrogação 
da fase emergencial de 
enfrentamento à pandemia 
do coronavírus até o dia 11 
de abril. As medidas mais 
rígidas de restrição de cir-
culação e atividades estão 
em vigor nas 645 cidades 
do estado para frear o au-
mento de casos e mortes 
por COVID-19 e reduzir 
a sobrecarga em hospitais 
públicos e particulares.

“Em virtude dos núme-
ros da pandemia e da in-
sistência do crescimento 
da pandemia, apesar de to-
das as medidas adotadas, 
o Governo de São Paulo 
prorroga até o dia 11 de 
abril a fase emergencial”, 
afirma o Vice-Governador 
e Secretário de Governo 
Rodrigo Garcia.

Desde o dia 15 de mar-
ço, a fase emergencial de-
termina toque de recolher 

nos 645 municípios todos 
os dias, entre 20h e 5h, 
além de impedir o acesso 
a parques e praias. Qual-
quer tipo de aglomeração 
está proibido. O uso de 
máscaras deve ser inten-
sificado em qualquer am-
biente interno ou externo 
de acesso público.

As escolas da rede es-
tadual só estão abertas 
para distribuição de me-
renda a alunos carentes 
e entrega de materiais 
mediante agendamento 
prévio. Para reforçar o 
distanciamento social e 
reduzir a circulação ur-
bana, a fase emergencial 
aumenta restrições de 
algumas atividades co-
merciais autorizadas na 
etapa vermelha do Plano 
São Paulo.

Estão proibidas as reti-
radas presenciais de pro-
dutos em restaurantes e 
lanchonetes, o atendimen-

to presencial em lojas de 
material de construção, as 
celebrações religiosas co-
letivas e atividades espor-
tivas em grupo.

Lojas e restaurantes só 
podem fazer entregas a 
clientes dentro de veícu-
los (drive thru), entre 5h 
e 20h, ou por entrega em 
sistema delivery por te-
lefone ou aplicativo. Não 
há restrição ao funciona-
mento de supermercados. 
Mercearias e padarias po-
dem funcionar seguindo 
as regras de mercados, 
com proibição de consu-
mo no local.

O teletrabalho é obriga-
tório para todas as ativida-
des administrativas não es-
senciais do serviço público 
e também na iniciativa 
privada. Todas as medidas 
visam reduzir a circulação 
de ao menos 4 milhões de 
pessoas por meio das res-
trições adicionais.

Etapa com mais restrições de circulação e 
atividades está em vigor desde 15 de março em 
645 cidades para frear aumento de casos e mortes

Por conta da pandemia, 
Cartório realiza 
atendimento online

O Tabelião de Notas 
e de Protestos de letras 
e títulos da Comarca de 
Jaguariúna, por meio de 
seu delegado, Matheus 
Trevizan Carriel, infor-
ma que em razão da pan-
demia da Covid-19 dis-
ponibiliza para uso o site 
www.tabeliaojaguariuna.
com.br. A iniciativa visa 
diminuir a circulação de 
pessoas e conter o avan-
ço do coronavírus, res-
peitando também as nor-
mas da fase emergencial 
do Plano SP.

Na plataforma digital, 
os interessados podem 
solicitar os serviços de 
Escrituras, Procurações, 
Testamentos, Inventá-
rios, Separações, Divór-
cios e Atas Notarias, in-
clusive podem adiantar 
o envio de cópias digi-
talizadas de documentos 
para a elaboração dos 
atos notariais para pos-
terior agendamento da 
assinatura dos atos de 
forma presencial ou até 
mesmo remota, via pla-
taforma do e-notariado: 
https://www.e-notariado.
org.br/notary.

Também é possível 
fazer a apresentação de 
títulos e outros docu-
mentos de dívida, cujas 

praças de pagamentos 
sejam de Jaguariúna ou 
Santo Antônio de Posse, 
por meio do site www.ta-
beliaojaguariuna.com.br. 
Essa apresentação tam-
bém é totalmente gratuita 
para o credor e apresen-
tante.

Outros serviços tam-
bém são disponibilizados, 
tais como: desistência de 
protesto, instrumentos de 
protestos digitais, emis-
são de autorizações de 
cancelamentos dos títu-
los, solicitação desses 
cancelamentos, obtenção 
de certidões de protes-
tos, acompanhamento 
de todo o procedimento 
de protesto e consulta 
de protestos. As custas e 
emolumentos referentes 
aos serviços de protestos 
serão arcados quando o 
pagamento, desistência, 
sustação judicial defini-
tiva ou cancelamento do 
protesto de título ou ou-
tro documento de dívida. 
E, em regra, essas des-
pesas ficam por conta do 
devedor.  

Porém, o credor pode 
arcar com esses valores 
se apresentar no cartório 
um título ou documento 
de dívida indevidamente 
e por isso, resolver desis-

tir do protesto ou auto-
rizar seu cancelamento, 
ou ainda se, no resultado 
definitivo de um proces-
so judicial entre o credor 
e o devedor, para solução 
da dívida apresentada em 
cartório, o credor perder 
a ação. 

Por fim, que as entida-
des privadas de proteção 
do crédito - Boa Vista e 
Serasa, também se utili-
zam das informações dos 
protestos lavrados em 
todas as serventias ex-
trajudiciais para incluir 
a negativação de nomes 
de pessoas físicas e ju-
rídicas em seus bancos 
de dados. E, existe uma 
plataforma digital gra-
tuita de consulta de pro-
testos com abrangência 
até mesmo nacional, cujo 
endereço é: https://www.
protestosp.com.br/con-
sulta-de-protesto. 

Para mais informa-
ções, nos contate via te-
lefones: (19) 3867-1163/ 
3837-

6080/6084/6085 ou 
via e-mails: jaguariuna@
tabeliãojaguariuna.com.
br

(para notas) e protes-
to@tabeliaojaguariuna.
com.br (para protesto)

Vem comigo

Fabi Franco
Consultora de imagem e 
Personal Stylist 

Adoro o mundo 
digital e, de uma 

forma leve e 
descontraída, 

compartilho as 
minhas descobertas 

diárias adepta da 
vida equilibrada 

aonde a positividade 
faz parte do meu dia-

a-dia

“

“

Mulheres Empreendedoras
Donas de lojas de roupas femininas 
tem se destacado no comércio de 
Amparo nesse momento delicado 
que estamos vivendo, pois, com o 
fechamento do 
comércio devido 
a fase vermelha 
elas estão vendendo 
seus produtos 
por meio de lives 
nas redes sociais e 
dando um show de 
empreendedorismo. Essa 
iniciativa mostra que mais 
do que nunca as mulheres 
estão super conectadas  com o 
mundo digital.

Se você gosta de um bom drink para descontrair e relaxar, com 
certeza já ouviu falar do gin tônica. Ele é o queridinho dos bartenders, 
considerada uma das bebidas destiladas mais antigas fabricada pelo 
homem, o gin surgiu nos cardápios de drinks de bares e restaurantes 
do Brasil  todo como o preferido dos amantes de  drinks.
O gin foi criado na Holanda, mas se tornou popular quando chegou na 
Inglaterra. Uma bebida cheia de histórias.
Com um sabor aromático e refrescante, o gin conquistou muitos 
paladares e se popularizou até mesmo para quem tem um estilo de 
vida fitness, por ser considerado uma bebida menos calórica. Eu 
mesma adoro e coleciono várias receitas.

Com tantos ebook disponíveis 
hoje no mercado, a leitura 
tradicional em livros impressos 
seria coisas do passado? Temos 
que admitir que o ebook é 
muito prático e não ocupada 
espaço,  além de podermos 
simplesmente ouvir enquanto 
fazemos outras  atividades. 
Ah, e não podemos deixar 
de comentar o preço é bem 
melhor! Penso que essas 
vantagens acabam chamando 
muito a atenção.
Mas e o prazer de se acomodar 
em uma poltrona bem 
confortável e folhear um livro? 
Para quem tem paixão por 
leitura com certeza não quer 
abrir mão disso. 
Acredito que podemos conciliar 
as duas opções, afinal de 
contas, a tecnologia está aí para 
nos ajudar. 
Então vamos fazer assim, vamos 
aproveitar tudo de bom que 
os ebooks tem a nos oferecer, 
a praticidade, bom preço e o 
pouco espaço que ele ocupa, 
mas também não vamos deixar 
de nos permitir ter o prazer da 
leitura em livros  impressos. 
Podemos simplesmente ficar 
com melhor dos dois. 

Outono chegou e com isso a gente já sabe, vêm aí novas coleções e, 
com a chegada das novas coleções, as irresistíveis promoções. Mas, 
será que vale a pena comprar em promoção? Ou melhor, precisamos 
comprar por que está em promoção? Ou mais ainda, será mesmo que 
está em promoção? 
Como consultora de imagem personal stylist, preciso ser muito franca: 
Promoção nem sempre é promoção! É necessário pesquisar pra ter 
certeza que preço está mais baixo.
Outro ponto que devemos considerar é se realmente precisamos da 
peça. Comprar roupas apenas por que está em promoção, não é um 
bom investimento.
Portanto, meus amores, analisem com calma. Observem bem o que 
vocês já possuem no armário, façam uma lista do que é realmente 
necessário e, o mais importante: façam uma pesquisa detalhada sem 
pressa de efetuar compra.
Fazer compras com um planejamento é sucesso garantido. Quando 
decidimos comprar roupas estamos investimos na nossa imagem 
pessoal e não podemos correr o risco de errar, certo meninas?!

“Quando era apenas uma garota, eu pensava que o meu destino era me tornar adulta, casar, ter filhos e cuidar da casa. Bem, vejamos!
Eu fui mãe meu filho que já é um adulto. Cuidar da casa ainda é um desafio. O mundo me mostrou que eu poderia ser muito mais, embora, é claro que ser dona de 
casa é muito trabalhoso viu! É uma tarefa tão difícil que não domino ela até hoje.
A verdade, meus amores, é que podemos ser tudo que quisermos ser e mais um pouco. Somos tão capazes e fortes que e conseguimos ser dona de casa, empresária, 
mãe e mais um pouco.
E por isso, lindezas, que eu digo: seja o que vocês querem ser. Realizem seus sonhos e desejos. Não permita que ninguém decida quem você vai ser, apenas escolha o 
seu destino e siga em frente”

Por que o gin tônica virou moda?

Livros: Tradicional 
x Ebook 

O outono chegou e com ele as promoções
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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:

WESLEY GOMES PEREIRA e ALESANDRA FER-
REIRA DE SÁ. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxi-
liar de produção, solteiro, nascido em TAIOBEIRAS, 
MG, no dia 29 de julho de 1981, residente e domici-
liado na Rua Murilo Cerri Ramos Filho, Nº 148, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANKLIN 
GOMES PEREIRA e de BEATRIZ RAMOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, divor-
ciada, nascida em MONTE AZUL, MG, no dia 17 de 
abril de 1985, residente e domiciliada na Rua Murilo 
Cerri Ramos Filho, Nº 148, Vila Primavera, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de FIDELCINO CARDOSO DE SÁ e 
de LOURDES FERREIRA DE SÁ. 

MICHAEL ANDERSON SANTOS DA SILVA e 
ANA PAULA DE SOUZA DUTRA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, vendedor, divorciado, nascido em 
ARAPIRACA, AL, no dia 28 de novembro de 1983, 
residente e domiciliado na Rua Bruna Laurita Masotti 
de Almeida, Nº 30, Parque Florianópolis, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de AURINO TENORIO DA SILVA e de 
ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, designer gráfica, divorciada, 
nascida em RIO DE JANEIRO, RJ, no dia 03 de agosto 
de 1974, residente e domiciliada na Rua Bruna Lau-
rita Masotti de Almeida, Nº 30, Parque Florianópolis, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDIO DUTRA DAS 
NEVES e de NORMA DE SOUZA DUTRA. 

JÉFERSON MOZACHI e DANIELA PEDROSO DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
expedição, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 10 de julho de 1988, residente e domiciliado na Rua 
Júlia Bueno, Nº 223, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ CARLOS MOZACHI e de ROSÂNGELA 
DONIZETI DA SILVA MOZACHI. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, gerente, solteira, nascida em GUA-
RULHOS, SP, no dia 05 de maio de 1986, residente 
e domiciliada na Rua Júlia Bueno, Nº 223, centro, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de CLAUDIO DOS SANTOS e 
de SONIA PEDROSO DOS SANTOS. 

OTAVIO AUGUSTO MARTINS FILHO e MARIA 
EMÍLIA MANTOVANI. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, analista de sistemas, solteiro, nascido em OSAS-
CO, SP, no dia 26 de dezembro de 1991, residente e 
domiciliado na Rua Professora Júlia Calhau Rodrigues, 
Nº 901, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de OTAVIO AUGUSTO MARTINS e de RENATA 
GALVÃO TAIOLI MARTINS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, representante farmacêutica, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 21 de setembro de 1996, 
residente e domiciliada na Rua Paraná, Nº 217, Parque 
Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALDE-
MAR MANTOVANI e de SANDRA RAIMUNDO. 

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

JAGUARIÚNA, 25 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 26 de março de 2021  à  01 de abril 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 
100º Lunny Andreei Prado de Oliveira 
101º Milena Inácio da Silva 
102º Bruno Pereira Dos Santos  
103º Anderson Rodrigues de Souza 

FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Paulínia 
Classificação Candidato 
61º Elisangela Aparecida Vidal Zanoti 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12X36– Paulínia 
Classificação Candidato 
27º Silvia Carla Machado 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40Hs– Paulínia 
Classificação Candidato 
91º Rosangela Cristina Da Silva 
 

Holambra, 26 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 26 de março de 2021  à  01 de abril 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: Auxiliar Administrativo – Artur Nogueira  
Classificação Candidato 
02º Deusnice Henrique Balieiro Batista  
 
 

Holambra, 26 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 26 de março de 2021  à  01 de abril 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 
10º Cristiani de Paula Ribeiro Morais    
 

FUNÇÃO: Terapeuta Ocupacional – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
01º Sulamita Gonzaga Silva Amorim   

 
Holambra, 26 de março de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
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 26 de março de 2021  à  01 de abril 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 01/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Ajudante Geral – Santo Antônio de Posse  
Classificação Candidato 
06º Michele De Cassia Leme 
07º Skarlat Florentino Da Silva 
08º Guilherme Alves Dos Santos  
09º Simone Sales Da Silva 
10º Estefano Summa  
11º Danila De Souza Nunes 
12º Luana Alves Santos 
13º Luis Carlos Gandolpho Junior 
14º Valdirene Aparecida de Oliveira  

 
 

Holambra, 26 de março de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 


