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Hospital Municipal de Jaguariúna amplia 
abastecimento de oxigênio

Luz na luta contra a Covid-19: 
conheça a história da Dona Cida

Prefeitura antecipa R$19 mil para 
Hospital comprar oxigênio

Projeto da EPTV realiza a 3ª Campanha 
Regional de Arrecadação

Serra Negra Conexão Solidária

A superlotação do Hospital 
Municipal de Jaguariúna con-
tinua. Há mais de um mês que 
o número de internações está 
acima da capacidade, tanto na 

UTI que nesta sexta-feira, 02, 
registra a ocupação de 186%, 
quanto na enfermaria, que re-
gistra ocupação de 110%. 

Página 3

A realidade impôs novas estratégias para 
conseguir atender a todos, pois a região 
também está com o sistema sobrecarregado 
e não tem como receber novos pacientes

O Hospital Municipal Walter 
Ferrari, de Jaguariúna, trocou 
nesta quinta-feira, dia 1º, o tan-
que de oxigênio que abastece a 

unidade por um de maior capa-
cidade. A medida visa prevenir 
a falta de abastecimento do gás, 
devido ao expressivo aumen-

to no consumo pelos pacientes 
com Covid-19 internados no 
hospital.    
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A troca foi realizada sem qualquer custo ao Hospital Municipal ou à Prefeitura
Equipe do Hospital e família de Cida Marson
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Dona Geralda Aparecida Do-
mingues Marson precisou conti-
nuar trabalhando quando a pan-
demia do coronavírus começou. 
Ela tomou todos os cuidados re-

comendados pela ciência, como 
máscara, distanciamento social e 
álcool em gel, mas mesmo assim 
contraiu a Covid-19.          
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Atendendo ao pedido da Associação 
da Santa Casa de Misericórdia de Ser-
ra Negra, a Prefeitura Municipal rea-
lizou nesta semana o adiantamento de 

R$19.267,56 para compra e reserva de 
oxigênio para uso do Hospital Santa 
Rosa de Lima.
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No dia 17 de abril a EPTV, em parce-
ria com as prefeituras locais, vai realizar a 
terceira edição da Campanha Regional de 
Arrecadação do Conexão Solidária para 

ajudar quem mais precisa. A ideia é mobili-
zar os 317 municípios da área de cobertura 
da EPTV, uma das afiliadas Rede Globo em 
São Paulo e em Minas Gerais.     Página 5

Dados da Secretaria de Saúde de Jaguariúna desta sexta-feira, 02

Com novo recorde de 
superlotação, Jaguariúna 
tem 186% dos leitos de 
UTI Covid- 19 ocupados

Prefeitos da RMC decidem proibir consumo de bebida alcoólica em espaços públicos
Os prefeitos da Região Me-

tropolitana de Campinas (RMC) 
aprovaram nesta quinta-feira, 

dia 01, a proibição do consumo 
de bebidas alcoólicas em locais 
públicos, de forma conjunta, 

nas 20 cidades que integram o 
bloco regional. A decisão foi to-
mada durante reunião virtual do 

Conselho de Desenvolvimento 
da RMC. O colegiado também 
deliberou por um reforço na 

busca por mais vacinas contra o 
coronavírus.
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Neste feriado, fique em casa. Feliz Páscoa!
Página 5
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Seguramente vivemos um 
tempo único na história da 
humanidade. Ninguém foi 
capaz de exteriorizar os sen-
timentos de milhões de pes-
soas neste tempo de isola-
mento social e comunitário.

Neste tempo de quares-
ma, fomos desafiados a nos 
recolher não somente em 
nosso coração, mas em nos-
sas casas, comunidades, e 
viver de modo intenso a par-
tir de nossos  lares a expe-
riência de esperar a festa da 

Ressurreição. A Campanha 
da Fraternidade nos desafiou 
a ir ao encontro do outro, do 
caído, e buscar descobrir de 
quem somos o próximo. 

Agora, estamos às portas 
de celebrar a Vigília Pascal, 
mãe de todas as celebrações 
e como Igreja chamados a 
viver a Vitória. Dias atrás, 
o Papa Francisco nos disse: 
“Por que estão amedron-
tados? Não tenhais medo! 
Sim, não tenhais medo! O 
Senhor Ressuscitou! Vamos 

ao seu Encontro. Sim, sem-
pre haverá vitória sobre o 
medo, sobre a morte. Ele é 
a Palavra de Deus que se fez 
misericórdia para todos”.

Que a alegria da Ressurrei-
ção acalente nossos corações e 
nos encha de esperanças. Que 
o Espírito do Ressuscitado, 
derramado abundantemente 
sobre nós, nos dê a certeza de 
que logo estaremos juntos fi-
sicamente para continuarmos 
nossa missão. Uma feliz e 
Santa Páscoa a todos. 
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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 Rua Cel. Amâncio Bueno, logo na primeira quadra abaixo do jardim, 
vizinho à casa de esquina com a Rua Cândido Bueno, à direita ficava 
o casarão, projeto de Guilherme Giesbrecht, construído pelo fundador 
da cidade.  Ele foi vendido ao Sr. Augusto José de Almeida casado com 
D. Thereza Machado. Ele administrava a Faz. São José, terras origina-
das da Sesmaria de Manoel C. de Souza Aranha (Dondó Aranha). Tais 
Terras provavelmente formam hoje, o município de Holambra. Ele era 
filho de Theobaldo J. de Almeida e de Florinda Benedicta de Souza. 
Casou-se com Thereza Machado, filha de Flamínio Machado de Cam-
pos e de Anna Rosa de Souza, famílias brasileiras antigas, pioneiras no 
local. O casal teve dez filhos: Elvira, Zenaide, Magdalena, Délphica, 
Isaura, Matilde, Clarice, Décio (Nhonhô), Alberto e Alonso (do Cartó-
rio). Estes dois filhos mais novos: Alberto e Alonso, juntamente com a 
irmã mais velha, Elvira de A. Cury permaneceram moradores do Dis-
trito de Paz de Jaguary. O Sr. Augusto José morreu jovem. Em 1950 
os herdeiros   venderam  o casarão ao Sr. Alexandre Marion, imigrante 
italiano que demoliu o patrimônio histórico e construiu ali, nova resi-
dência deixada por herança a seu filho, Dovílio Marion, casado com 
Therezinha Bergamasco. Em cômodo anexo construiu sala de comércio 
para o filho.  Este montou um açougue de carne de porco. Desapareceu 

o açougue, aproximadamente nos anos 1970. Mais tarde tornou-se uma 
Casa de Assados e Pastelaria  de José eTeresinha  Sisti e a casa trans-
formou-se  em Loja de perfumes e cosméticos. Ultimamente demoliu-se 
a construção moderna. Foi substituída por loja comercial de artigos 
produzidos na China. Isto foi o que restou da primitiva paisagem cultu-
ral no Centro Histórico do Velho Jaguary. À frente do referido casarão 
houve mais dois imóveis contemporâneos àqueles antigos casarões que 
também desapareceram. Fortalezas do raiar do século XX, poderiam 
estar aí restauradas, ornamentando, fomentando a cultura, o turismo e 
a economia do município, adaptadas ao comércio central, infelizmente 
aqueles imóveis expressivos  foram varridos deste Centro Histórico. 
Levantaram-se ali salas comerciais de arquitetura simples e pobre que 
em termos estéticos espelham o nada! A Casa da Memória não dispõe 
de foto nítida da fachada desta casa. Embora muito procuremos, dispõe 
apenas de fotografia de 1944 tirada de procissão religiosa que captou 
parte da imagem daquele imóvel referido.

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

Casarão de 1894  demolido na CEL.  Amâncio Bueno  

Sandra R. Ribeiro*

O povo brasileiro está no limite do suportável com a situação trágica da 
pandemia. A fragilidade e a vulnerabilidade das pessoas pode fazer com se 
tornem “vítimas do conformismo” e aceite de forma passiva toda essa tragé-
dia que está acontecendo se colocando numa   condição de doentes do corpo 
e da mente e, por consequência disso, os ânimos não mais serão vistos em 
seus olhares. Já estamos vendo pessoas tristes, amarguradas, deprimidas, 
angustiadas com medo até de respirar, pensando que o ar não vai entrar, isso, 
é o medo de sentir medo e, está relacionado com a síndrome do pânico. 
 A ciência tem mostrado caminhos para frear definitivamente o “pega-pega” 
do Coronavírus, mas parece que nem todas as pessoas querem ver o fim 
dessa guerra contra a pandemia, o que podemos e devemos fazer de forma 
correta para evitar mais contaminações, está deixando a desejar: o distancia-
mento social não está sendo levado a sério como devia, a máscara é usada 
por muitos, no queixo, no pescoço, na testa, na cabeça menos no nariz e na 
boca que é o lugar correto para usar. A resistência de certas pessoas em não 
aceitar e cumprir o que os infectologistas e outras autoridades em saúde 
pedem que façamos, pode estar relacionada com casos clássicos de nega-
ção, isto é perigoso, pois a pessoa pode ultrapassar limites e romper com a 
realidade. 
“É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe”.  
(Frase de Epicteto um filósofo grego)

Reflexão: A metáfora do sapato
Imaginem a seguinte situação: você ganhou um belíssimo par de sapatos de 
presente de alguém que lhe ama muito (esse fato você não pode mudar), mas 
esse belo sapato está apertando seu dedão e, consequentemente, lhe fazendo 

sofrer. Você insistirá em usar esse sapato? Talvez você responda: sim, por-
que não quero correr o risco de chatear a pessoa que me presenteou. O que 
ela vai pensar de mim?
Posso usá-lo de vez em quando, mesmo que tenha que sofrer um pouquinho.
Pronto! Essas reflexões de medo lhe paralisaram e você já criou um milhão 
de justificativas para continuar sofrendo com o sapato apertado e, em todas 
elas está deixando alguém muito importante em segundo plano, você.
Quando nos conformamos com essa situação bloqueamos nossa inteligência 
emocional e nos tornamos incapazes de encontrar uma solução saudável.
Assim criamos uma coleção de sapatos, apertados, e, quando nos dermos 
conta, não conseguiremos mais andar, nos veremos presos, com dor sendo 
egoísta com nós mesmos, nos privando de termos um sapato melhor.
Direciona seu pensamento para: o sapato é meu e eu posso escolher o me-
lhor para mim. Essa, metáfora do sapato deve ser aplicada com ideias e pen-
samentos que estão nos machucando. Se, neste momento o isolamento social 
se faz necessário, ao invés de se lamentar, procure realizar metas antigas, 
estar mais próximo de quem você gosta, mesmo que separados fisicamente. 
Não se torne uma vítima do conformismo.

Dr. Augusto Cury.
Médico psiquiatria, psicoterapeuta, pesquisador e escritor. 

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

O limite do suportável
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A realidade impôs novas estratégias para conseguir atender a todos, pois a região também está com 
o sistema sobrecarregado e não tem como receber novos pacientes

A superlotação do Hos-
pital Municipal de Jagua-
riúna continua. Há mais de 
um mês que o número de 
internações está acima da ca-
pacidade, tanto na UTI que 
nesta sexta-feira, 02, registra 
a ocupação de 186%, quanto 
na enfermaria, que registra 
ocupação de 110%.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde do município, 
Maria do Carmo Pelisão, a 
taxa semanal de novos ca-
sos giram em torno de 4%. 
“Mas nos últimos 15 dias 
observamos um aumento 
de casos suspeitos e procura 
por atendimento na Unidade 
de Campanha. Só na última 
semana, teve um aumento 
de 45% referente à semana 
anterior”, conta.

A Saúde de Jaguariúna 
tem, habilitados e destina-
dos para os casos de Co-

vid-19, 15 leitos de UTI 
e 12 leitos de enfermaria. 
Com isso, houve uma rees-
truturação e redistribuição 
de leitos. Hoje, o Pronto 
Socorro praticamente fun-
ciona como uma UTI, com 
equipamentos e equipes 
preparadas; uma vez que 
essa nova realidade impôs 
novas estratégias para con-
seguir atender a todos, pois 
a região também está com 
o sistema sobrecarregado e 
não tem como receber esses 
pacientes.

A secretária da pasta 
acredita que a segunda onda 
da Covid-19 na cidade atin-
giu um platô e permanece 
estacionada no pico máxi-
mo das internações. “As in-
ternações vem se mantendo 
em alta com a mesma média 
desde o início de março, sem 
queda significativa”, conta. 

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.as aulas presen-
ciais, e agora isso será pos-
sível com essa decisão do 
Governo do Estado”, diz o 
prefeito Gustavo Reis. 

Em primeiro momen-
to, segundo cronograma 
divulgado pelo Governo 
do Estado, serão vacina-
dos profissionais da Edu-
cação acima de 47 anos 
de idade, da Educação 

Infantil ao Ensino Médio, 
das redes municipal, esta-
dual e privada. O municí-
pio de Jaguariúna possui 
cerca de 1.450 profissio-
nais da Educação, entre 
concursados e terceiri-
zados, incluindo profes-
sores e outros servidores 
- cerca de 550 têm mais 
de 47 anos, segundo a Se-
cretaria de Educação. Em 
todo o Estado, a previsão 
é vacinar 350 mil profis-
sionais da área.  

Além dos profissionais 
da Educação, o Governo 
do Estado também anun-
ciou a vacinação de po-

liciais militares e civis, 
bombeiros, policiais cien-
tíficos, agentes de segu-
rança e de escolta peniten-
ciária, além dos efetivos 
das guardas civis munici-
pais. Esta vacinação está 
prevista para iniciar no 
dia 5 de abril.

“É a primeira vez que 
realizamos a troca do tan-
que de oxigênio. A me-
dida foi necessária para 
ampliarmos a capacidade 
de oferta de oxigênio ao 
hospital”, explica a secre-
tária de Saúde de Jaguari-
úna, Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão.

Os prefeitos da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) aprovaram nesta 
quinta-feira, dia 01, a proi-
bição do consumo de be-
bidas alcoólicas em locais 
públicos, de forma conjun-
ta, nas 20 cidades que in-
tegram o bloco regional. A 
decisão foi tomada durante 
reunião virtual do Conse-
lho de Desenvolvimento da 
RMC. O colegiado também 
deliberou por um reforço 
na busca por mais vacinas 
contra o coronavírus.

Agora, cada cidade deve 
publicar um decreto para 
definir a proibição do con-
sumo de álcool em espaços 
como praças e vias públicas 
das cidades. “Essa é mais 
uma medida que visa coibir 
as aglomerações de pessoas 
neste que é o pior momento 
da pandemia. Não se trata 
de uma ‘lei seca’. A pessoa 
pode tomar a sua bebida, 
mas tem que ser em casa”, 
explica o presidente em 
exercício do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC 

e prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, que coman-
dou a reunião. 

Na semana passada, o 
Conselho da RMC decidiu 
criar um “cinturão sanitá-
rio”, uma série de barreiras 
de orientação nas entradas 
das cidades, com o objetivo 
de desestimular a vinda de 
turistas, sobretudo da Gran-
de São Paulo. As medidas 
que reforçam o isolamento 
começam a fazer efeito. 

Nesta quinta, a maior 
parte dos 16 prefeitos que 
participaram ou foram re-
presentados na reunião 
também sinalizou uma leve 
melhora no quadro das in-
fecções por Covid-19 nos 
municípios, com diminui-
ção de casos de atendi-
mento na rede básica. Mas 
a taxa de ocupação de lei-
tos, tanto de UTI quanto de 
enfermaria, continua alta, 
com sobrecarga na maioria 
das cidades. Por isso, o foco 
dos chefes do Executivo 
municipal continua sendo a 
busca por mais vacinas. 

Com novo recorde de superlotação, 
Jaguariúna tem 186% dos leitos 
de UTI Covid- 19 ocupados

Hospital Municipal de Jaguariúna amplia abastecimento de oxigênio

Prefeitos da RMC decidem 
proibir consumo de bebida 
alcoólica em espaços públicos

VENCEU! Luz na luta contra a Covid-19: 
conheça a história da Dona Cida

DIVULGAÇÃO

Dona Geralda Apare-
cida Domingues Marson 
precisou continuar traba-
lhando quando a pande-
mia do coronavírus co-
meçou. Ela tomou todos 
os cuidados recomenda-
dos pela ciência, como 
máscara, distanciamento 
social e álcool em gel, 
mas mesmo assim con-
traiu a Covid-19.

Em primeiro momen-
to, Cida, como costumam 
chamá-la, teve infecção 
de urina e procurou pelo 
Hospital. Dois dias de-
pois a dor persistia. Com 
isso, começou a ter sinto-
mas da Covid-19, como 
cansaço, mal-estar, dor de 
garganta e dor de cabeça. 
Nisso, sua patroa, que é 
médica, pediu para que 
Cida medisse seu nível de 
oxigênio no sangue. Ela 
foi orientada a ir imedia-
tamente para o UPA.

“Fiz todos os exames. 
Fiquei lá o dia todo. Não 
estava com falta de ar, 
apenas sintomas de gri-
pe. No período da noite 

começou a falta de ar. 
Fizeram uma tomografia, 
era cerca de 2h, e eu cada 
vez mais com falta de ar”, 
relata Cida. Nisso, o mé-
dico decidiu interná-la no 
Hospital Municipal.

Um dia depois, a falta 
de ar se agravou. Os fa-
miliares mandavam men-
sagem para Cida e ela não 
respondia. A preocupação 
de todos aumentou. 

No hospital, Cida es-
tava na UTI e foi entuba-
da, pois os dois pulmões 
estavam comprometidos. 
“Foi muito rápido. Essa 
doença é muito traiçoeira. 
O médico conversou co-
migo e perguntou: a Sra 
tem fé? Eu disse que sim, 
muita. Senti uma paz, 
pensei na minha família e 
não vi mais nada”, relata.

Foram 14 dias que 
Dona Cida permaneceu 
entubada, sem consciên-
cia. “Oramos os 14 dias. 
Esperava todos os dias a 
ligação da médica e não 
me apegava nas coisas 
ruins e sim nas boas. O 

pior dia foi quando avisa-
ram que ela iria precisar 
fazer hemodiálise, pois 
o rim estava parando”, 
emociona-se a filha Mari-
sa Ap. Marson ao relatar.

Essa situação toda 
aconteceu próximo do 
Natal de 2020. Dona Cida 
internada e a família e 
amigos nas orações. Seu 
quadro de saúde, apesar 
da hemodiálise, apresen-
tava melhora progressiva, 
conta Marisa.

No dia 23 de dezem-
bro tiraram o tubo de 
oxigênio de Dona Cida. 
Na véspera de Natal, a 
família ganhou o melhor 
presente: uma chamada 
de vídeo. “Ela estava na 
UTI ainda, mas pudemos 
vê-la. Naquele momen-
to até fizemos uma ceia, 
pois foi um presente”, re-
lata a filha.

No dia 26 Cida preci-
sou ser entubada nova-
mente, mas ficou nesta 
condição apenas 24h e 
melhorou. No dia 31, a 
família pode visitá-la 

no Hospital e no dia 1º 
a mãe de Marisa recebeu 
alta e, apesar de ter nas-
cido no dia 06 de janeiro, 
quando comemora seu 
aniversário anualmente, 
agora ela comemora a 
vida no dia 1º também.  
“Quando eu abro meu 
olho eu já agradeço a 
Deus”, diz.

Durante esse tempo, 
Dona Cida perdeu 15kg 
e como sequela da Co-
vid-19 ela tem esque-
cimentos às vezes e faz 
fisioterapia. “Graças a 
Deus, por tudo que eu 
passei, eu sou um mila-
gre. O cuidado que você 
recebe lá [no hospital] é 
fora de sério. Eles cuida-
vam de mim e mandavam 
mensagem para minha 
família. Agradeço todos 
os anjos do hospital, des-
de o pessoal da limpeza, 
todo o carinho e amor que 
recebi. Agradeço a Dr. 
Daniela e Dr. Lucilene 
que estão fazendo de tudo 
para salvar vidas”, finali-
za Cida.

“Temos observado nesta se-
gunda onda uma demanda 
maior de leitos de UTI, ou 

seja, pacientes graves. Além 
disso, a mudança da faixa 
etária das internações, pes-

soas abaixo dos 60 anos de 
idade”, acrescenta.

Maria do Carmo afirma 

que Saúde municipal tem 
conseguido atender a todos 
que necessitaram do serviço 
com qualidade, mas é ine-
gável que existe uma capa-
cidade máxima na estrutura. 
“Desta forma, a ajuda de to-
dos é muito importante neste 
momento. Temos uma capa-
cidade máxima instalada e se 
ultrapassarmos esse limite, 
não temos mais onde crescer. 
Para ter uma ideia, já chega-
mos ficar com 30 pacientes 
de UTI internados”, diz.

A secretária reforça que 
estes índices são alarmantes 
e não há motivos para rela-
xamento. “Temos um índice 
de cura alto, de quase 90%, 
onde 3120 pessoas já foram 
curadas; estamos pratica-
mente tendo um platô, mas 
é um platô muito alto, que 
não permite ter tranquilida-
de”, alerta.

Hospital municipal de Jaguariúna

A troca foi realizada sem qualquer custo ao Hospital Municipal ou à Prefeitura

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura inicia obras de gramado sintético 
em quadra da Praça dos Imigrantes

Saúde realiza desinfecção de espaços públicos para combater o coronavírus

Primeira quadra do município com grama sintética e acesso público

de chuva”, explica o pre-
feito de Holambra, Fer-
nando Capato, que esteve 
no local para conversar 
com moradores e acom-
panhar o andamento dos 

trabalhos.
A quadra no bairro Imi-

grantes será a primeira, 
em todo o município, com 
grama sintética e acesso 
público. Além dela, a re-

gião dispõe ainda de um 
Centro Esportivo com 
campo de futebol e quadra 
de areia e três diferentes 
pontos com academias ao 
ar livre.

O combate contra a dis-
seminação do coronavírus 
exige diariamente ações 
simultâneas nas mais dife-
rentes frentes e a Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Pedreira vem realizando 
a limpeza e desinfecção 
de espaços públicos, com 
o objetivo de diminuir 
a propagação do vírus. 
“Estamos realizando a 

aplicação de desinfetante, 
por meio de um aparelho 
atomizador, promovendo 
o fracionamento das gotas 
em finas partículas, que 
permanecem por períodos 
variáveis em suspensão no 
ambiente”, destaca a se-
cretária de Saúde Ana Lú-
cia Nieri Goulart. O vice-
-prefeito, Fábio Polidoro, 
lembra que a higienização 

das vias se faz necessária 
para que o coronavírus 
circule o mínimo possí-
vel. “Estamos trabalhan-
do na conscientização das 
pessoas, na aplicação e 
compra de vacinas atra-
vés de consórcios, além 
do aparelhamento e con-
tratação de profissionais 
da saúde para o Hospital 
Humberto Piva, juntos 

venceremos está pande-
mia da Covid-19”.

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior o 
trabalho é contínuo e por 
tempo indeterminado. “A 
higienização das vias se 
faz necessária para que 
possamos minimizar, ao 
máximo, a circulação do 
Coronavírus em Pedrei-
ra”, ressalta.

 Holambra

 Pedreira

A obra está orçada em cerca de R$60 mil

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Hor-
tolândia, Angelo Perugini 
(PSD), morreu na manhã 
desta quinta-feira, 1º, aos 
65 anos, vítima de com-
plicações da Covid-19. O 
chefe do Executivo esta-
va internado há dois me-
ses na UTI de um hospi-
tal em São Paulo.

Há uma semana a 
Prefeitura de Hortolân-
dia havia informado que 
ele havia tido um signi-
ficativo agravamento no 
quadro clínico e algumas 
funções cerebrais pode-
riam ter sido afetadas. 
Na segunda-feira, 29, a 
assessoria afirmou que o 
estado de saúde de Peru-
gini era gravíssimo.

Linha do tempo
No dia 1º de fevereiro, 

a prefeitura de Hortolân-
dia emitiu uma nota in-
formando que o prefeito 

havia sido diagnosticado 
com Covid-19. Naquele 
momento, Perugini foi 
internado no Hospital Sa-
maritano, em Campinas, 
com sintomas leves.

Dois dias depois, no 
dia 03 de fevereiro, Peru-
gini foi transferido para 
um leito de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
em um hospital em São 
Paulo. As notas oficiais 
da prefeitura eram su-
cintas e, até então, infor-
mavam sobre sintomas 
leves.

Rapidamente o prefei-
to apresentou piora e, de 
acordo com informações 
extraoficiais, estava com 
cerca de 80% do pulmão 
comprometido. No dia 
09 de fevereiro, a infor-
mação que se tinha é que 
Perugini estava sedado na 
UTI e que seu quadro de 
saúde se agravava. 

Morre Angelo Perugini, 
prefeito de Hortolândia, 
vítima da Covid-19

 Hortolândia 

A Prefeitura de Holam-
bra deu início nesta sema-
na às obras de readequação 
da quadra de futebol da 
Praça dos Imigrantes, que 
recebe gramado sintético 
em substituição à areia. O 
trabalho contar com insta-
lação de sistema de drena-
gem, renovação de alam-
brados e equipamentos 
esportivos, assim como a 
criação de cobertura com 
rede. A previsão é de que o 
serviço seja concluído em 
até seis meses. 

“Sabemos que esse é 
um investimento muito 
esperado. Queremos, com 
essa obra, assegurar me-
lhor estrutura para a prá-
tica de esportes, além de 
solucionar questões como 
ventos de areia na seca e 
alagamentos em períodos 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

O primeiro jogo mostrado foi o 
ExoMecha que chega no mês 
de agosto; grátis e exclusi-
vo para Xbox One e Xbox 
Series. A história se passa 
em um planeta desco-
berto por várias espécies 
inteligente. Com modos 
de jogo com um em Larga 
escala, Battle Royale e par-
tidas com pequenos objetivos 
a serem compridos.

The Ascend chega ainda este ano 
direto para o Game Pass e é outro ex-
clusivo de Xbox One e Xbox Séries. O 
jogo possuí a câmera isométrica vista de 
cima, tem um cooperativo de até 4 jo-
gadores, além de ter a tecnologia Smart 
Delivery, que ao comprar no Xbox One 
o pode jogar no Xbox Series sem 
custo adicional.

Para os fãs de Dungeons 
& Dragons um mini Trailer 
foi apresentado que Dark 
Alliance está de volta. Este 
jogo fez sucesso no ano de 
2000, um dos poucos a tentar 
trazer o RPG de mesa D&D para 
os consoles o retorno desta franquia 
está previsto para chegar dia 21 de Julho 
deste ano, não só para Xbox. 

Rust finalmente chegará aos con-
soles, ainda sem data de lança-
mento, é um game onde a o 
jogador precisa arrumar um 
meio de sobreviver, contra 
tudo e a todos faça alian-
ças, construa uma base 
para sobreviver. Famoso 
no PC agora vai chegar aos 
consoles. 

Soup Pot é um game que 
promete ser divertido e criativo. 
Desenvolvido pela Chikon Club, uma 
pequena desenvolvedora focada em jo-
gos com a temática culinária, os joga-
dores são livres para criar pratos lindos 
ou totalmente estranhos. Também conta 

com um livro de receitas onde pode-
rão, se basear para criar os pra-

tos. O jogo chega neste ano 
para o PC e Xbox Series.

Criado pelo desenvol-
vedor solo Joe Winter 
Songs of Iron, é um jogo 
uma 2D na pele de um Vi-
king, derrotar chefes pode-

rosos e resolver puzzles para 
seguir com a sua jornada. Mais 

um jogo exclusivo de Xbox One e 
Xbox Series, ainda sem uma data oficial 
para chegar aos consoles.

Um jogo com a estreia no Game Pass, 
não é um game exclusivo de Xbox. As-
tria Ascending tem duas pessoas de peso 
com Kazushige Nojima (Final Fantasy 
X, Final Fantasy VII Remake) e Hitoshi 

Sakimoto (Fantasy XII e Vagrant 
Story) responsáveis pelo roteiro 

e pela trilha sonora. Esse RPG 
estava previsto para ser lança-
do somente no Japão, feliz-
mente todos poderão joga-lo. 
O jogo ainda chegará este ano.

Em Death’s Door o joga-
dor controla um corvo que tem 

um trabalho muito peculiar, que era 
coletar almas até que um ladrão rouba 
a sua alma e cabe ao jogador rastreá-lo 
por uma terra intocada pela Morte. Sua 

gameplay o Corvo pode usar ar-
mas de perto e a longo alcan-

ce e também consegue usar 
magias. A ambientação é 
isométrica vista de cima, 
com sua própria arte o que 
o torna um game chamati-
vo. Este jogo chegará neste 

ano para Xbox One e Xbox 
Series.

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”.

Foi apresentado ao público o Evento ID@Xbox Indie 
Showcase 2021, foi possível ver alguns jogos expressivos, 
com estreia nos próximos meses
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Morte de Perugini 1
A morte do prefeito de 

Hortolândia, Ângelo Peru-
gini, comoveu e agitou os 
bastidores da política na 
região. O falecimento de 
Perugini foi anunciado na 
quinta-feira após uma luta 
de dois meses contra a Co-
vid-19. Muito emocionado, 
o prefeito Gustavo Reis, 
amigo de Perugini, publicou 
um vídeo e uma declaração 
em suas redes sociais em 
homenagem ao prefeito. 

Morte de Perugini 2
“É com muita tristeza e 

profunda dor no coração que 
recebi a notícia do falecimen-
to de Ângelo Perugini, meu 
grande amigo e líder político, 
homem público, que tanto 
admiro e respeito. Seu lega-
do de trabalho e dedicação às 
causas públicas será sempre 
lembrado e referência para 
todos nós. Ele foi meu pro-
fessor na difícil arte de fazer 
política. Um homem gene-
roso, amável e bem humora-
do. Sempre pensou nos mais 
pobres e humildes. (...) Que 
Deus te receba na sua infinita 
bondade, amigo e irmão”, es-
creveu Gustavo.

Conselho
Perugini e Gustavo Reis 

dividiam o comando do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC). 
O então prefeito de Hor-
tolândia era o presidente e 
Gustavo, o vice, que agora 
assume a presidência do co-
legiado.   

Bebida alcoólica
Por falar em RMC, os 

prefeitos aprovaram tam-
bém na quinta-feira a proi-
bição do consumo de be-
bidas alcoólicas em locais 
públicos, de forma conjunta, 
nas 20 cidades que integram 
o bloco regional. A decisão 
foi tomada durante reunião 
virtual do Conselho de De-
senvolvimento da RMC. 

Mais vacinados
Uma boa notícia vem 

da Saúde de Jaguariúna. A 
cidade mais que triplicou 
o número de pessoas va-
cinadas contra a Covid-19 
no mês de março. Até esta 
segunda-feira, 29, a cidade 
havia vacinado 4.937 pes-
soas com a primeira dose, o 
que corresponde a 8,5% da 

população de Jaguariúna, de 
cerca de 58 mil habitantes. 
No último dia útil de feve-
reiro, esse número era de 
1.476 imunizados com a 
primeira dose, ou 2,5% do 
total de habitantes. A taxa 
de 8,5% da população va-
cinada com a primeira dose 
em Jaguariúna também é 
maior que a média registra-
da no Brasil até segunda-
-feira, 29, de 7,7%.

Mais empregos
Outra boa notícia tam-

bém veio do mercado de tra-
balho jaguariunense. O mu-
nicípio registrou um saldo 
positivo de 610 novas vagas 
formais de trabalho no mês 
de fevereiro, segundo dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged). Foi o melhor sal-
do dentre todas as cidades 
do Circuito das Águas. De 
acordo com o Caged, Jagua-
riúna registrou em fevereiro 
1.684 admissões e 1.074 
demissões de trabalhadores, 
números que mostram a re-
tomada da economia antes 
do agravamento da pande-
mia de coronavírus em todo 
o País.

 Bastidores do poderPrefeitura continua 
reestruturação no 
trânsito

 Engenheiro Coelho

A prefeitura de Enge-
nheiro Coelho, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e 
Trânsito, continua a rees-
truturação viária em todo 
o município. Dessa vez, os 
tachões, que delimitavam 
uma ciclovia no centro da 
cidade, foram retirados 
e os semáforos da região 
central reprogramados.

A retirada dos tachões 
faz parte de uma reestru-
turação viária, prometida 
pelo prefeito, Dr. Zee-
divaldo Alves Miranda, 
ainda em campanha. A 
reestruturação do trânsito 
foi pensada para resolver 
os problemas que a popu-
lação e, principalmente, 
os comerciantes da região 
central, vinham enfren-
tando nos últimos meses. 
Entre os problemas rela-
tados está a falta de vagas 
para estacionar no centro, 
dificultando ainda mais as 
vendas do comércio local.

Segundo o secretário 
da pasta, Cap. Ezequiel 

da Silva, foi necessário 
elaborar um projeto exe-
cutivo, embasado pelas 
leis de trânsito e no Códi-
go Brasileiro de Trânsito 
(CTB), para que houvesse 
o início da reestruturação. 
Porém, para que as altera-
ções fossem feitas de for-
ma adequada, foram feitos 
diversos estudos, entre 
levantamento em campo, 
estudos de avaliação de 
impacto, estatística e con-
tagem dos veículos que 
transitam por essas vias, 
entre outros. Por isso, so-
mente agora, com os resul-
tados desses estudos, foi 
possível embasar de forma 
técnica a decisão de alterar 
o trânsito.

“Quando se fala em sis-
tema viário da cidade, tem 
que se levar em conta que 
não é só desligar semáfo-
ro, remover os tachões, 
ou remover a ciclo faixa. 
Existe todo um trabalho 
de mobilidade e acessibili-
dade urbana que hoje está 
previsto em legislação fe-

deral. E, nós, não podemos 
ferir a Legislação Federal 
com relação a esse tipo de 
acessibilidade e mobilida-
de urbana”, explica o se-
cretário.

Toda a reestruturação 
do trânsito da cidade foi 
divida em quatro etapas. 
Entre elas a retirada dos 
tachões; um projeto exe-
cutivo, que vai contemplar 
todo o desenho viário da 
cidade, incluindo a rota-
tória na entrada da cidade 
pela Rodovia Prof. Zefe-
rino Vaz, SP 332, troca de 
placas de sinalização, re-
pintura da sinalização de 
solo, entre outros; estudos 
para implantação de lom-
badas e faixas de pedes-
tre elevadas e, por fim, a 
recomposição do solo em 
alguns locais.

Todo o trabalho está 
sendo executado com o 
apoio das equipes do De-
partamento Municipal de 
Trânsito (DEMUTRAN) 
e, também, das equipes da 
Defesa Civil.

No dia 17 de abril a 
EPTV, em parceria com 
as prefeituras locais, vai 
realizar a terceira edição 
da Campanha Regional de 
Arrecadação do Conexão 
Solidária para ajudar quem 
mais precisa. A ideia é mo-
bilizar os 317 municípios 
da área de cobertura da 
EPTV, uma das afiliadas 
Rede Globo em São Paulo 
e em Minas Gerais. 

Cada prefeitura parcei-
ra vai disponibilizar um 

local amplo, onde as do-
ações serão recebidas ex-
clusivamente pelo sistema 
de “drive-thru”, sem a ne-
cessidade de sair do carro. 
Voluntários da prefeitura 
estarão disponíveis para 
auxiliar nesse processo du-
rante todo o período, das 
8h às 17h, respeitando os 
protocolos estabelecidos 
pelas autoridades locais.

Dessa vez, serão aceitas 
apenas doações de alimen-
tos não perecíveis. Tudo 

que for arrecadado será 
destinado ao Fundo So-
cial de Solidariedade e/ou 
à Secretaria de Promoção 
Social da própria cidade. 

Campanhas Anteriores
Em 2020, a EPTV re-

alizou duas edições da 
campanha, com mais de 
200 toneladas de alimen-
tos, roupas, produtos de 
limpeza, produtos de hi-
giene e de proteção pesso-
al arrecadados.

Hospital de Serra Negra

DIVULGAÇÃO

Prefeitura antecipa R$19 mil 
para Hospital comprar oxigênio

EMEB Helena Nallin realiza ação 
de Páscoa

 Serra Negra

 Cosmópolis 

Conexão Solidária, projeto da 
EPTV, realiza a 3ª Campanha 
Regional de Arrecadação

 Região

DIVULGAÇÃO

Atendendo ao pedido 
da Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Serra Negra, a Prefeitura 
Municipal realizou nesta 
semana o adiantamento de 
R$19.267,56 para compra 

e reserva de oxigênio para 
uso do Hospital Santa Rosa 
de Lima. Na justificativa, a 
administração do Hospi-
tal ressalta o aumento no 
atendimento de casos de 
Covid-19 e informa que os 

recursos serão suficientes 
para quatro abastecimen-
tos de carga de oxigênio.

O secretário municipal 
de Saúde afirma que o re-
passe é “fundamental para o 
atual estágio da pandemia”. 

Para celebrar a Páscoa, 
a EMEB Helena Curiacos 
Nallin realizou nesta se-
mana uma ação de entrega 
de lembranças de ovos de 
Páscoa para 77 crianças de 
0 a 1 ano. A entrega, que 
contou com a presença do 
Secretário de Educação, 
Luciano Ramalho, foi rea-
lizada por sistema drive-th-
ru e seguiu todos os proto-
colos de segurança, como 
distanciamento, higieniza-
ção das lembras e o uso de 
máscara.

EPTV e prefeituras realizam campanha de doações de mantimentos

DIVULGAÇÃO

Entrega de lembrança drive-thru

DIVULGAÇÃO
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Fundo Social distribui 200 cestas básicas e 
kits de limpeza para famílias carentes

 Artur Nogueira 

Escolas municipais 
distribuem kits alimentares 
para famílias de alunos

 Amparo
Produtos foram doados ao fundo e auxiliarão moradores em situação de 
vulnerabilidade social

armas muito poderosas 
para vencer essa pande-
mia”, enfatiza o prefeito. 

Doações
Os produtos distribuí-

dos foram adquiridos após 
doações de um empresário 
do município, intermedia-
do pela presidente do Fun-
do Social e primeira dama 
de Artur Nogueira, Simo-
ne Sia. “Agradeço imen-
samente ao empresário 
Celso Lapa que, por meio 
dessa generosa doação, 

nos permitiu fazer esse 
belo gesto hoje. Com esse 
produtos, muitas famílias 
terão alimento na mesa, 
em um tempo em que tudo 
está tão difícil e que muita 
gente está desempregada”, 
destaca. 

Simone ressalta que o 
Fundo Social auxilia famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade a partir de doações 
e que todos podem apoiar 
a causa. “Tem muita gente 
boa em Artur Nogueira e 
disposta a ajudar ao próxi-

mo. O Fundo Social é um 
canal para que empresários 
destinem suas doações a 
quem realmente precisa”. 

O Fundo Social de Soli-
dariedade é um órgão sem 
fins lucrativos, que visa 
por meio de busca de do-
ações auxiliar pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social. O órgão vem tra-
balhando, mesmo em meio 
à pandemia, com o intuito 
de buscar doações junto à 
população e empresários 
em geral.

O prefeito Dário Saadi 
recebeu nesta quinta-feira, 
dia 1º, em cerimônia vir-
tual, os 49 novos profis-
sionais do programa Mais 
Saúde Campinas, que pas-
sam a atuar junto das equi-
pes de Saúde da Família 
nas Unidades Básicas de 
Saúde da cidade. Esses pro-
fissionais foram aprovados 
no Programa de Residência 
Multiprofissional em Saú-
de e, segundo o prefeito, a 
atuação dos residentes será 
importante não apenas para 
a especialização nas di-
versas áreas, mas também 
para melhorar qualificação 
do atendimento à saúde da 
população.

“Vocês chegam em um 
momento difícil da pan-
demia, em que o Sistema 
Único de Saúde está sendo 
testado acima de seu limi-
te. Estamos com 170 pes-
soas esperando vagas de 
internação no SUS, a rede 

hospitalar está muito pres-
sionada, mas estamos dan-
do respostas pela estrutura 
que possuímos e pelas pes-
soas que trabalham na rede 
e que acreditam no SUS”, 
afirma Dário.

A rede municipal conta 
com outros 27 residentes 
que estão atuando desde 
2020. O programa conta-
va com residência em en-
fermagem, fisioterapia e 
nutrição. Neste ano, incor-
porou mais sete profissões: 
odontologia, serviço social, 
terapia ocupacional, educa-
ção física, farmácia, fono-
audiologia e psicologia.

O programa pode che-
gar a ter até 120 residentes 
em um ano. A residência 
tem duração de dois anos, 
com carga de 60 horas se-
manais, período em que os 
residentes recebem bolsa 
auxílio do Ministério da 
Saúde, de R$3.330,43.

A residência existe des-

de 2016 no município, em 
conformidade com a regu-
lamentação dos ministérios 
da Saúde e da Educação e, 
na última quarta-feira, 31 
de março, a Câmara apro-
vou lei que regulamenta o 
programa em Campinas. 
A legislação aprovada de-
fine que o Programa Mais 
Saúde Campinas será coor-
denado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

A Secretaria pode ce-
lebrar convênios e estabe-
lecer parcerias com insti-
tuições de ensino superior 
públicas ou privadas, para 
a cooperação técnico-cien-
tífica para o desenvolvi-
mento dos Programas de 
Residência Multiprofissio-
nal e o desenvolvimento 
de ações de integração de 
ensino e serviços no SUS 
Municipal no âmbito dos 
programas de pós-gradua-
ção dos cursos na área da 
saúde.

Os produtos distribuídos foram adquiridos após doações de um empresário do município

DIVULGAÇÃO

Prefeito Dário Saadi recebe 49 
novos profissionais do Mais Saúde 

 Campinas

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social e Fundo Social de 
Solidariedade, distribuiu 
200 cestas básicas, 200 kits 
de limpeza e 800 peixes às 
famílias carentes do mu-
nicípio, nesta semana. Fo-
ram beneficiadas famílias 
que estão cadastradas nos 
programas sociais Creas e 
Cras, ou que são assistidas 
pelo Fundo Social.

Para a entrega, a Pre-
feitura avaliou a condição 
financeira dos moradores, 
onde foram selecionadas 
pessoas enfermas, desem-
pregadas, que perderam 
auxílios e até mesmo mães 
que não conseguem traba-
lhar devido a suspensão 
das atividades nas creches. 
Os produtos foram entre-
gues respeitando todos os 
protocolos sanitários de 
combate ao coronavírus. 

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) agradece aos envol-
vidos na ação. “Artur No-
gueira tem sorte de ter uma 
equipe tão comprometida 
com o atendimento ao pú-
blico. Agradeço a todos os 
colaboradores que se em-
penharam nessa linda ação. 
Tenho dito que a conscien-
tização e solidariedade são 

Nesta semana, a Se-
cretaria de Educação de 
Amparo distribuiu kits 
alimentares aos pais dos 
alunos das escolas muni-
cipais. O kit é composto 
por alimentos que esta-
riam na merenda dos alu-
nos, caso as aulas ainda 
estivessem acontecendo 
presencialmente. 

Com a suspensão das 
aulas devido ao agrava-
mento da pandemia da 
Covid-19, a Secretaria de 
Educação está distribuin-
do kits alimentares aos 
pais de alunos mensal-
mente, enquanto as aulas 
estiverem acontecendo de 
forma remota. A distribui-

ção dos alimentos da me-
renda garante que todos os 
alunos da rede municipal 
de ensino tenham a segu-
rança nutricional necessá-
ria, mesmo com as aulas 
presenciais suspensas. 

Neste mês, os kits estão 
sendo entregues aos pais 
sem arroz, feijão e macar-
rão, pois a Secretaria de 
Educação constatou alguns 
pacotes com alimentos im-
próprios para o consumo. A 
Prefeitura de Amparo já so-
licitou a troca dos pacotes à 
empresa responsável pelo 
fornecimento de alimentos, 
e eles serão entregues aos 
pais assim que chegarem 
na cidade. 

Além dos alimentos, as escolas também estão distribuindo atividades 
educativas aos alunos para serem feitas em casa, durante as aulas remotas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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

Reescreva-se. 
Republique-se. 
Reinvente-se. E 

transforme-se na 
melhor edição 
feita de você

“

“

Fofoca

O reinado de Marina Ruy 
Barbosa chega ao fim. A ruiva 
mais amada do Brasil acaba de 
perder o posto para a cantora 
Joelma. A mudança gerou 
muitos elogios a cantora, 
inclusive da própria Marina que 
disse “Tô com ciúmes”. Agora 
nos resta saber se esse visual é 
real ou Fake News.

Nem Globo e nem Tatá. O 
apresentador Rodrigo Faro, que 
deixou a Rede Globo há 13 anos, 
foi vetado da gravação com a 
Tatá Werneck. Seria uma grande 
realização trazer o principal 
nome da Record para aparecer na 
Globo, porém, a emissora vetou a 
participação do Faro e informou 
que não existe uma boa relação 
entre as emissoras. Outro tititi 
que rola nos corredores é a ida do 
Faro para apresentar o Domingão 
do Faustão. Será ?!? Vamos 
acompanhar os próximos capítulos.

Beleza

Vitamina C por dentro e por fora. Não basta consumir milhões de alimentos 
ricos em vitamina C para manter uma pele saudável. O rosto precisa de 
vitamina C de forma direta. Isso porque ela combate os radicais livres e 
previne o envelhecimento da pele, sem ela não há produção de colágeno. 
Um poderoso antioxidante que age diretamente nos efeitos nocivos dos 
raios do sol. Além de tudo isso ela deixa a pele mais firme, suavizando as 
linhas de expressão. O melhor é que pode ser usada em qualquer época do 
ano! O uso pode ser feito tanto de dia quanto a noite. Abuse da vitamina C, 
sua pele agradece!

Moda

Atualidade

Fiquem em casa com estilo. O 
mercado da moda invadiu de 
vez os pijamas. O crescimento 
de marcas e linhas voltadas para 
roupas confortáveis e estilosas 
para ficar em casa cresceu 
absurdamente na pandemia. Não 
basta ficar em casa, fique cheia 
de estilo.
As peças mais desejadas do 
momento são os camisões com 
botões na frente que facilmente 
podem ser usados aberto com 
uma camiseta por baixo. A roupa 
de dormir sai da linha tradicional 
e ganha cores, estampas, estilo e 
muito conforto.

Flat Mules, sim ou com certeza? 
Com certeza qualquer amante de salto vai se render ao flat mule. Beleza e 
versatilidade trazem aos mules uma nova roupagem e estilo. Além de lindos e 
confortáveis eles deixam o look super atual sem tirar a elegância. Você pode 
combinar um estilo vintage e moderno ao mesmo tempo. A dica é: Invista em um 
flat mule básico pretinho para começar e tenha um pra chamar de seu.

Bar em casa? Isso mesmo! 
Não tem desculpa para sair de 
casa. Com bares e restaurantes 
fechados aumentam o consumo 
de bebida alcoólica em casa. 
Com isso surgem diversos 
aplicativos que fazem entrega 
de bebidas na sua porta. 
Além de bebidas eles também 
disponibilizam gelo e carvão. 
Não precisa entrar em 
desespero, torne esse momento 
mais tranquilo e peça pelo seu 
aplicativo favorito. São mais 
de cinco aplicativos ativos que atendem as principais regiões. Se atente aos 
horários, pois eles variam de acordo com cada região.

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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Bom dia meu povo rico! 
Hoje vou falar de um assun-
to que as pessoas tem mui-
tas dúvidas: comprovante de 
renda. 

Quando uma pessoa de-
seja trocar o carro, comprar 
uma casa, ou até mesmo 
conseguir a aprovação de 
limite no cartão de crédito, 
é necessário apresentar al-
gum comprovante de renda. 
Entretanto, um comprovan-
te de renda aceitável é um 
dos principais obstáculos 
enfrentados por autônomos 
e pequenos empresários no 
momento de comprar a sua 
renda. Porém, mesmo para 
quem não tenha holerite, há 
algumas possibilidades de 
comprovar renda.

O que é um comprovante 
de renda?

Um comprovante de ren-
da é qualquer documento 
que prove para uma tercei-
ra parte quais são os rece-
bimentos mensais de uma 
pessoa, sendo eles fixos ou 
variáveis. É a partir desse 
documento, por exemplo, 
que os bancos e instituições 
financeiras definem o limite 
de crédito a ser disponibili-
zado ao cliente e qual tipo de 
serviços são mais apropria-
dos para sua renda.

Qual a importância do 
comprovante de renda?

A principal importância 
da comprovação de renda 

está em garantir para o ban-
co, ou a quem interessa, a 
capacidade do cliente arcar 
em com seu compromisso. 
Existe, dentro das institui-
ções bancárias, uma regra 
de que uma pessoa não 
pode ter mais do que 30% 
da sua renda comprometi-
da em um financiamento. 
Nesse sentido, o banco ao 
consultar a sua renda sa-
berá se você terá ou não a 
capacidade de honrar com o 
empréstimo. 

Por exemplo: Você está 
querendo tomar um crédi-
to no valor de R$20 mil. O 
prazo máximo para paga-
mento da instituição é de 60 
meses. Após a aplicação dos 
juros, vamos considerar que 
o valor das parcelas fique em 
R$700.

Para o banco liberar este 
crédito o ideal é que você 
possua renda mensal aci-
ma de R$2.100,00. Existem 
instituições mais flexíveis, 
contudo acabam também co-
brando mais juros por esse 
risco.

Quais os documentos que 
podem servir para compro-
var renda?

No momento de obter 
crédito junto a uma institui-
ção financeira, o comprovan-
te de renda é um documento 
indispensável. O que muitos 
não sabem é que vários do-
cumentos podem cumprir 

essa função, como a holeri-
te, carteira de trabalho e até 
mesmo declaração de Im-
posto de Renda. Dentre os 
documentos aceitos estão:
- Holerite;
- DECORE (Declaração 
Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos);
- DIRPF (Declaração de 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física);
- Extrato Bancário;
- Carteira de Trabalho.

Vamos então entender 
mais pouco sobre cada um 
desses comprovantes e como 
eles podem ser apresentados 
junto ao banco:

Holerite
Holerite é conhecido po-

pularmente como contrache-
que. Todo trabalhador com 
registro em carteira recebe 
esse documento no quinto 
dia útil de cada mês junto 
com o seu salário.

É uma das maneiras mais 
fácil e prática para se conse-
guir a liberação de um cré-
dito. Neste documento estão 
detalhados o salário bruto 
do trabalhador, bem como 
o seu salário líquido após os 
descontos.

Para a liberação do cré-
dito a instituição financei-
ra exige os últimos 3 hole-
rites para a comprovação 
de renda.

DECORE
A Declaração Comproba-

tória de Percepção de Ren-
dimentos é um documento 
pouco conhecido, e é desen-
volvido por um profissional 
da contabilidade, ou seja, um 
contador.

Para ser feito, o conta-
dor reúne uma série de do-
cumentos como recibo de 
aluguéis, extratos bancários, 
declaração do imposto de 
renda, entre outros.

Apesar de ser um do-
cumento pouco conhecido, 
as instituições financeiras 
aceitam o DECORE para a 
comprovação de renda. Sen-
do está uma excelente opção 
para Autônomos e Pequenos 
Empresários.

Declaração do Imposto de 
Renda

Todo ano, até o último 
dia de abril, todas as pesso-
as que recebem renda acima 
do limite considerado isento 
pelo governo precisam fazer 
a Declaração do Imposto de 
Renda.

Nessa declaração cons-
tará toda a renda obtida em 
relação ao ano anterior. Tam-
bém deve constar no Impos-
to de Renda todos os bens 
que você possui.

Este documento é am-
plamente aceito por todas as 
instituições bancárias. Toda-
via, poderá ocorrer do Ban-

co pedir alguns documentos 
complementares ao Imposto 
de Renda.

Extrato Bancário
A aceitação do extrato 

bancário ainda é bastante 
controvérsia. E, dessa forma, 
nem todas as instituições de 
crédito o aceitam.

Porém, existem algumas 
instituições que através do 
extrato bancário fazem li-
beração de crédito para o 
cliente, como um aumento 
no limite do cheque especial, 
ou até mesmo aumento do li-
mite do cartão de crédito.

Para operações como fi-
nanciamento imobiliário ou 
financiamento de automó-
veis, dificilmente o extrato 
bancário servirá para com-
provar renda.

Carteira de Trabalho
A carteira de trabalho 

também serve como com-
provante de renda. Embora 
tenha a mesma função do 
holerite, ela pode ser apre-
sentada caso o trabalhador 
não encontre os últimos 3 
holerites.

Entretanto, se o trabalha-
dor possuir ganhos acima do 
valor registrado em carteira, 
como comissão de vendas, 
participação nos lucros, esse 
documento pode não ser su-
ficiente dependendo do va-

lor da parcela. No entanto, é 
um documento amplamente 
aceito para a comprovação de 
renda  junto à bancos e outras 
instituições de crédito.

Alguns cuidados para a 
tomada de empréstimos

Agora que você já sabe 
quais são os documentos que 
funcionam como compro-
vante de renda é importante 
saber algumas regras sim-
ples.

Como dissemos, os ban-
cos não costumam liberar 
créditos cuja parcela consu-
ma mais do que 30% do sa-
lário do trabalhador.

Logo, caso você já tenha 
um financiamento que con-
suma 30% da sua renda, di-
ficilmente conseguirá obter 
outro financiamento.

Mesmo que seja em um 
banco diferente. Isso ocorre 
porque toda a informação 
do seu endividamento fica 
disponível em um sistema 
central acessível à todas ins-
tituições de crédito do país.

Esse é um pequeno cui-
dado que você precisa ter 
antes de entrar em um finan-
ciamento. Pois, muitas vezes 
acabará não podendo tomar 
outros empréstimos até ter-
minar este.

Fonte Suno Noticias
Espero que consiga te 

que este texto consigo te aju-
dar! Bye

Pesquisa da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) aponta que o per-
centual de brasileiros com 
dívidas atingiu patamar de 
66,5% em janeiro de 2021, 
um aumento de 0,2% em 
relação ao mês anterior e de 
1,2% na comparação com ja-
neiro de 2020. O dado é da 
recente edição da Pesquisa 
de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor 
(Peic) e leva em conta dívi-
das como cartão de crédito, 
cheque especial, empréstimo 
pessoal, prestações de casa e 
carro, carnês e crédito con-
signado.

Agora, como podemos 
evitar esse endividamento 
das famílias no Brasil através 
de um consumo consciente? 
Já pensou o quanto compra-
mos por impulso, sem pen-
sar? A propaganda da TV 
que te faz comprar um Mc-
Donald’s sem querer, aquele 
amigo que te fala que trocou 

de celular, aquela vendedora 
que te envia pelo WhatsApp 
as promoções da loja, e en-
tre outras tantas coisas que 
compramos sem realmente 
nos questionarmos antes.

A soma do todo fez com 
que o endividamento das fa-
mílias brasileiras tenha batido 
um recorde histórico agora 
em 2021. Mas como pode-
mos evitar essas compras 
impulsivas? O que podemos 
fazer para ter um controle em 
nossas finanças pessoais em 
pleno lockdown?

A dica de ouro é: anote 
tudo que gastar. Isso mes-
mo, registre em uma agen-
da, em um caderno ou até 
mesmo em uma planilha, 
o que for mais confortável 
para você. Quando falo em 
“tudo”, é tudo mesmo, alu-
guel, alimentação, combus-
tível, transporte, vestuário, 
até aquelas moedinhas que 
deu para o seu filho colocar 
no cofrinho.

Outra coisa que precisa 

ser destacada em suas ano-
tações são as compras par-
celadas, elas costumam ser 
as vilãs do endividamento 
familiar. Muitas vezes des-
consideramos aquelas parce-
las pequenas, que somadas, 
tomam uma boa parte do or-
çamento familiar. É o celular 
que comprou em 12 vezes de 
presente de Natal, a bicicleta 
que deu de presente para o fi-
lho, o carro ou a moto em 24 
ou 36 parcelas, e por aí vai.

O passo seguinte é classi-
ficar entre o que é essencial e 
o que não é tão essencial as-
sim. Verá que muitas coisas 
da sua lista poderiam ter sido 
evitadas se tivesse pensado 2 
minutos e contido o impulso.

Aproveite o lockdown 
também para levantar o 
que está deixando de gastar 
por poder não sair de casa, 
como por exemplo, os R$ 
50,00 da manicure toda se-
mana, os dez, quinze ou até 
mais reais do estacionamen-
to do shopping ou do pedá-

gio, do combustível que di-
minuiu com o home office, 
a alimentação em casa que 
ficou mais “em conta”. A 
ideia disto é que você perce-
ba a oportunidade de econo-
mizar em diversos aspectos. 
Só com esses pontos levan-
tados você consegue reduzir 
de duas maneiras diferentes 
suas despesas pessoais du-
rante o lockdown.

Depois de levantar e 
registrar todos os gastos, 
classificar se são essenciais 
ou não, é hora de analisar 
aquilo que entra e quando 
entra, para não ter furo no 
orçamento. 

Agora que já apresentei 
o panorama que precisa para 
a sua organização e seu pla-
nejamento financeiro, vou 
te dar mais cinco dicas para 
vencer o lockdown com di-
nheiro no bolso.

Primeira, não faça dívidas 
desnecessárias. Compre com 
consciência e somente quan-
do necessário. Evite também 

estocar coisas que considere 
essencial, agora não é o mo-
mento de deixar seu dinheiro 
preso e o governo está ge-
renciando para que não falte 
nada essencial de fato.

Segunda, guarde o di-
nheiro que está sendo econo-
mizado por trabalhar de casa.

Esse dinheiro das duas 
primeiras dicas deve virar 
fundo de reserva emergen-
cial, para gastos não plane-
jados, como remédios, ou 
uma poupança para compras 
importantes e, preferencial-
mente, à vista.

Terceira, encontre alter-
nativas para ganhar dinhei-
ro extra. Ter renda extra é 
importante para fazer um 
caixa positivo. Um exemplo 
breve: venda as roupas, obje-
tos e eletrônicos que não usa 
mais. E o empreendedorismo 
é muito bem vindo, mas cui-
dado para não perder dinhei-
ro dando um passo em falso.

Quarta, pense a longo pra-
zo! Mesmo que acabe em bre-

ve, estar preparado é sempre 
uma boa estratégia. Veja que 
há um ano pensávamos que 
em dois ou três meses tudo 
estaria de volta ao normal, e 
não foi o que aconteceu. En-
tão se prepare para trabalhar 
de casa e ter restrições por 
mais um tempo ao menos.

E quinta e não menos im-
portante, se você é uma em-
presa ou um profissional au-
tônomo, invista no seu setor 
de cobrança. Saber vender de 
forma correta para receber é 
fundamental em seu fluxo de 
caixa. Do que adianta vender 
e não receber? Saber para 
quem vendeu, o quanto ven-
deu, se está ou não em atra-
so, como receber do cliente, 
e várias outras perguntas, vai 
dar um folego para vencer 
esse período de lockdown.

Só tem como pagar ou 
comprar algo, se tiver di-
nheiro, então pense sempre 
primeiro em receber para de-
pois em gastar.

Um Abraço e se cuide!!!

Comprovante de renda: quais os documentos aceitos?

O ano começou com mais famílias 
endividadas no Brasil

Juliana Vilas Boas

Fernanda Costa
Criadora do Método Vem Receber - 

Embaixadora da Cobrança
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Diante da situação de 
redução das atividades 
econômicas e comerciais, 
por conta da decisão de 
isolamento social dian-
te do aumento da conta-
minação do coronavírus, 
é inegável o impacto na 
vida dos nossos empre-
endedores, empresários e 
comerciantes e também 
na vida dos trabalhadores, 
por conta da redução de 
jornada de trabalho com 
redução do salário prati-
cado por algumas empre-
sas, que reduziram às suas 
atividades produtivas. 

Com isso, não tendo eu 
aqui o objetivo de ofere-
cer uma solução concreta 
e objetiva, mas dar orien-
tações, dicas e caminhos 
possíveis para que seja 
apontada uma luz nesse 
momento de dificuldades 
que afeta todos nós, indis-
tintamente. A pandemia 
da Covid-19 não é apenas 
um evento imprevisível, 
mas também irresistível 
tanto em sua ocorrência 
quantos em seus efeitos, 
afetando profundamen-
te as relações contratuais 
dos mais diversos tipos, 

inclusive os contratos de 
locação imobiliária. 

O nosso ordenamento 
jurídico prevê formas de 
tratar esses eventos im-
previsíveis, supervenien-
tes, extraordinários e com 
consequências incontro-
láveis sobre os contratos 
privados, como é o caso 
da pandemia da Covid-19. 

O artigo 393, do nosso 
Código Civil, diz que a 
parte devedora, caso não 
seja causadora do even-
to danoso, “não responde 
pelos prejuízos resultan-
tes de caso fortuito ou for-
ça maior”.

De igual forma, fun-
damentado na teoria da 
imprevisão, as partes po-
dem buscar no Judiciário 
a revisão a obrigação ora 
pactuada caso um fato im-
previsível e superveniente 
provoque “desproporção 
manifesta” do valor a ser 
pago da prestação no mo-
mento da sua execução, 
inteligência do artigo 317 
do Código Civil.

Seguindo a mesma li-
nha de raciocínio, visando 
o equilíbrio das relações 
obrigacionais, os artigos 

478 a 480 do Código Ci-
vil estabelecem que, nas 
hipóteses em que a pres-
tação de uma das partes 
se torne excessivamente 
onerosa, gerando “ex-
trema vantagem” para a 
contraparte, o devedor po-
derá pedir a resolução do 
contrato, retroagindo os 
efeitos da sentença que a 
decretar à data de citação.

Também temos a lei 
8.245/91 (Lei de Locação) 
estabelecendo nos seus ar-
tigos 18e 19, que as partes 
podem ajustar um novo 
valor para o aluguel bem 
como incluir ou modificar 
a cláusula de reajuste no 
curso do contrato. 

A minha orientação 
vai no sentido, de, que lo-
cador e locatário tenham 
flexibilidade e, acima de 
tudo, tenham compreen-
são e solidariedade neste 
momento de dificuldades 
que estamos passando, 
pois o melhor caminho 
para uma solução pacífica 
e sem que haja necessida-
de de buscar o judiciário 
para dirimir esses confli-
tos, que é importante ha-
ver negociação, e que as 

partes possam fazer uma 
boa negociação de redu-
ção dos valores dos alu-
guéis pelo período que o 
impacto econômico e fi-
nanceiro perdurar. 

Neste sentido, é impor-
tante que o locatário apre-
sente ao locador os pre-
juízos e a redução da sua 
renda, vendas ou lucros, 
para que, diante da realida-
de concreta as partes pos-
sam discutir o impacto da 
redução no seu orçamento, 
isso vale para o comercian-
te, empresário, empreende-
dor, trabalhador da iniciati-
va pública e privada.  

Para essas negocia-
ções, o Procon pode aju-
dar nas discussões com os 
proprietários de imóveis, 
caso haja resistência no 
sentido de negociar o con-
trato estabelecido e pactu-
ado entre as partes. 

É importante ressaltar, 
que já existem preceden-
te jurídicos no sentido de 
redução dos valores acer-
ca de contrato de locação 
comercial, residenciais, 
shoppings, não haven-
do controvérsia quanto 
à qualificação da pande-

mia como evento de for-
ça maior, uma vez que se 
enquadra na própria defi-
nição de fato necessário, 
cujos resultados e impac-
tos não podem ser preve-
nidos ou evitados pelas 
partes, conforme nos diz o 
artigo 393, do Código Ci-
vil, vejamos: 

Art. 393. O devedor 
não responde pelos pre-
juízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, 
se expressamente não se 
houver por eles responsa-
bilizado.

Parágrafo único. O 
caso fortuito ou de força 
maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos 
não era possível evitar ou 
impedir.

Sabendo que a posição 
atual da nossa jurispru-
dência é que tal evento de 
força maior afeta ambas 
as partes, indistintamente. 
Por isso, que se faz neces-
sário provar o real impacto 
provocado pela pandemia 
sobre a capacidade econô-
mico-financeira das partes. 

No Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, a 
jurisprudência dominante 

vai em dois sentidos para 
acolher as pretensões dos 
autores. 

A primeira é que deve 
haver prova concreta do 
desequilíbrio contratual 
e redução da capacidade 
econômico-financeira do 
locatário induzida pela 
pandemia. A segunda é 
que o locador deve reagir 
às soluções negociadas 
para tentar mitigar os im-
pactos da crise. 

Caso estes requisitos 
não se verifiquem, tem 
prevalecido o entendi-
mento de que não há mo-
tivos para interferir na 
autonomia das partes e 
suspender ou reduzir tem-
porariamente os valores 
dos aluguéis. 

Desta forma, os Tri-
bunais de Justiça têm 
prestigiado as formas de 
negociação extrajudicial 
entre as partes, sendo cau-
telosos ao revisar ou sus-
pender termos e cláusulas 
pactuado entre as partes 
em contratos privados de 
uma forma geral, buscan-
do o reequilíbrio das dis-
paridades causados pela 
pandemia. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Redução de aluguéis comerciais e residenciais 
durante a pandemia, é possível?

Direitos e deveres
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As obrigações tribu-
tárias são uma constante 
preocupação na vida de 
todo empreendedor bra-
sileiro, e com o empreen-
dedor do campo não é di-
ferente. Um dos impostos 
que o produtor rural não 
pode esquecer é o Fundo 
de Assistência ao Traba-
lhador Rural (Funrural). 
Trata-se de um imposto 
de contribuição previden-
ciária, que é aplicado so-
bre a receita bruta de toda 
venda da produção rural. 

Este imposto chegou 
a ser extinto em 2011, 
contudo, voltou a valer 
em 2018, após uma reu-
nião do STF que consti-
tucionalizou o imposto, 
tornando-o obrigatório e 

importante para o desen-
volvimento dos trabalhos 
e programas de formação 
profissional no campo.

Como ocorre a 
incidência do Funrural?

A incidência desta 
alíquota vale tanto para 
pessoas físicas quanto ju-
rídicas. Ou seja, ao final 
de cada abate ou comer-
cialização rural, seja atra-
vés do CPF ou do CNPJ, 
o agricultor deverá pagar 
esse imposto sobre as ne-
gociações realizadas. 

No caso de Pessoa 
Física, o imposto corres-
ponde a 1,5% sobre o va-
lor bruto da venda (1,2% 
INSS + 0,1%RAT + 
0,2% SENAR). No caso 

de uma empresa (Pessoa 
Jurídica), o imposto será 
de 2,05% sobre o valor 
bruto da venda (1,7% 
INSS + 0,1% RAT + 
0,25% SENAR).

Há ainda, uma terceira 
opção de incidência deste 
imposto: sobre a folha de 
pagamento. No entanto, o 
trabalhador rural deverá 
formalizar essa preferên-
cia assim que realizar a 
primeira contribuição do 
ano, formalizando a es-
colha através da Guia de 
Recolhimento do FGTS.

Alguma atividade do 
campo é isenta do 
Funrural?

Sim! A venda de mu-
das e sementes, por exem-

plo, que tenham registro 
no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento. Outras atividades 
isentas do FUNRURAL 
são: a venda de aves, bois 
e suínos que sejam des-
tinados à reprodução ou 
ainda, a comercialização 
destes animais para testes 
científicos (cobaias).

A que se destina o 
Funrural?

Embora o Funrural 
seja de natureza previ-
denciária, não isenta o 
produtor rural de pagar a 
sua própria contribuição 
particular para o INSS. 
Ocorre que parte da con-
tribuição do Funrural, vai 
para a Previdência Geral, 

enquanto que a guia par-
ticular do INSS, garante a 
aposentadoria individual 
do agricultor. 

Outra parte da alíquo-
ta do Funrural, por sua 
vez, vai para os Riscos 
Ambientais do Trabalho 
(RAT), que cobre os cus-
tos da Previdência com 
trabalhadores vítimas de 
acidentes de trabalho ou 
doenças ocupacionais. E 
por fim, uma terceira par-
te é destinada ao Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR), que 
dentre outras atividades, 
é responsável pela for-
mação profissional e pela 
promoção social de jovens 
e adultos que exerçam ati-
vidades no meio rural.

E se o agricultor não 
pagar o Funrural?

No caso de não haver 
a incidência do imposto, 
o produtor rural pode pa-
gar multas que variam de 
75% a 225% do tributo 
devido. A renegociação 
de dívidas deverá ser fei-
ta através do PRR - Pro-
grama de Regularização 
Rural, com o objetivo de 
quitação dos débitos na 
Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional. 

Não deixe para de-
pois, converse com seu 
escritório de contabili-
dade ou contador e corra 
para acertar o seu Funru-
ral, para trabalhar e po-
der lucrar sossegado em 
suas terras.

É o procedimento de 
coletar amostra de terra, de 
modo que esta amostra seja 
a mais representativa do ter-
reno onde vai ser implantada 
a cultura. Isto porque toda a 
recomendação de adubação 
é calculada admitindo que a 
amostra represente fielmen-
te toda a gleba.

Se a coleta da amostra 
não for bem feita, o resul-
tado analítico não indicará 
as reservas reais do solo, os 
insumos recomendados e 
aplicados não alimentarão 
adequadamente a cultura e a 
produção obtida seguramen-
te deverá ser menor do que a 
produção planejada ou dese-
jada. Para realizar coleta de 
amostra de terra bem feita, 
o agricultor deve proceder 
como segue:

DIVISÃO DE ÁREAS:
O primeiro passo para 

se obter a amostra é a esco-
lha da área a ser amostrada. 
deve-se fazer a divisão da 
propriedade ou áreas não so-
mente em função do tama-
nho, mas sim em áreas com 
características semelhantes, 
tais como cor, topografia ( 
baixa ou encosta), condições 
de drenagem, textura ( argi-
losa ou arenosa), vegetação 
e adubação e calagem fei-
tas em anos anteriores. Em 
áreas com culturas perenes, 
deve-se também estratificar 
a área em função da espécie 
cultivada, idade das plantas, 
do sistema de produção e da 
produtividade. As porções 
de terra resultantes dessa di-
visão não deverão ter tama-
nho superior a 10 hectares, 
mesmo que sejam idênticas.

 Cada uma das áreas esco-
lhidas deverá ser percorrida 
em ziguezague retirando-se 
amostras de 15 a 20 pontos 
diferentes, que deverão ser co-
locadas juntas num recipiente 
limpo (balde plástico, por 

exemplo). Todas as amostras 
individuais de uma área seme-
lhante deverão ser muito bem 
misturadas dentro do balde, 
retirando-se uma amostra fi-
nal, em torno de 500g.

NO PONTO DA 
AMOSTRAGEM:

Limpar superficialmente 
a vegetação, restos culturais 
e outros resíduos, evitando 
retirar camadas de solo. Se 
for utilizado o enxadão, faça 
uma cova com 20 cm de 
profundidade e, com uma pá 
reta, retire uma fatia de uma 
das paredes na cova. Ou-
tros equipamentos também 
podem ser utilizados, como 
o trado. Nesse caso, não é 
necessário fazer a cova, a 
limpeza dos resíduos super-
ficiais é suficiente.

Evitar coletar amostras 
em pontos atípicos: Áreas 
ou manchas com aspecto 
muito diferente do restante 
da superfície selecionada de-
vem ser evitadas. Não retirar 
amostras de locais próximos 
a residências, galpões, estra-
das, formigueiros, depósitos 
de adubos e/ou quando o ter-
reno estiver encharcado. 

Percorrer a área selecio-
nada em ziguezague para 
cobrir toda a sua extensão, 
conforme imagem ao lado.

As amostras simples de-
vem sempre conter o mesmo 
volume do solo, para evi-
tar que um ponto seja mais 
representado que outro na 
amostra composta.

Profundidade de retirada 
da amostra:

Para uma análise de roti-
na, a amostra deve ser feita 
na camada de 0 a 20 cm de 
profundidade.

As amostras de terra, 
depois de embaladas nos 
saquinhos , devem ser cor-
retamente identificadas para 
depois serem enviadas ao 

laboratório com o nome da 
propriedade, do proprietário, 
do talhão e da profundidade 
em que foi coletada

Jamais devem ser reu-
tilizadas embalagens de 
quaisquer produtos, pois os 
resíduos podem alterar os 
resultados.

ANÁLISE DE SOLO
Este tema já foi publica-

do no início de minhas pu-
blicações. Por tratar-se de 
um tema muito importante 
para o AGRICULTOR, vou 
discorrer novamente sobre 
a importância e os benefí-
cios que é a ANÁLISE DO 
NIVEL NUTRICIONAL E 
EXTRUTURAL DO SOLO. 
Esta é uma ferramenta de 
muita importância para o 
Produtor Rural e Técnicos. 
Porém nesse artigo estou 
descrevendo a metodologia 
correta para a coleta de uma 
amostra de solo. Então va-
mos a leitura.

Para que serve a análise 
de solo?

 A análise do solo é uma 
das ferramentas de trabalho 
mais importante no meio 
agronômico. Com a análi-
se do solo o produtor e/ou o 
Consultor Técnico pode to-
mar decisões sobre o manejo 
nutricional daquele solo. A 
simples observação visual do 
solo não permite obter as ca-
racterísticas nutricionais do 
solo, portanto é necessário a 
análise nutricional e quando 
necessário a análise estrutural 
do solo para que se tenha um 
manejo adequado e o nível 
nutricional atingido venha a 
produzir plantas nutricional-
mente equilibradas e que as-
sim poderá evitar o apareci-
mento ou infestação de pragas 
e doenças em proporções pre-
judiciais as plantas.

Existe um princípio na 
agricultura chamado de Lei 

do Mínimo ou Lei de Lie-
big, a qual estabelece que 
o desenvolvimento de uma 
planta fica limitado quando 
se tem um dos  nutrientes 
em nível inadequado, mes-
mo que, todos os outros nu-
trientes presentes estejam 
em níveis adequados. 

A realização da análise 
de solo permite acompanhar 
as mudanças de sua fertili-
dade, e auxiliar no aumento 
da lucratividade da explora-
ção agrícola

Principais funções da 
análise de solo

- A principal função da 
análise de solo é a de indicar 
os níveis dos nutrientes do 
solo, permitindo  o desen-
volvimento de um progra-
ma de calagem e adubação; 
além de poder ser usada re-
gularmente para monitorar 
e avaliar as mudanças dos 
nutrientes que nela ocorrem.

- O custo (R$) para reali-
zação de uma análise de solo 
é extremamente baixo com-
parando-se com os elevados 
custos de Fertilizantes, Cor-
retivos e mão de obra, por-
tanto poder-se-á obter uma 
economia em gastos com 
esses insumos e uma melhor 
produtividade.

 
Como fazer a análise de solo

O trabalho é desenvol-
vido nas seguintes etapas: 
amostragem do solo, análise 
em laboratório, interpreta-
ção dos resultados e elabora-
ção das recomendações:

1 – Para realizar a análi-
se de solo, o agricultor ou o 
técnico deve fazer a amos-
tragem do solo, coletando 
uma amostra para represen-
tativa da gleba.

A exatidão dos resulta-
dos analíticos vai depender 
muito da correta amostra-
gem do solo.

No caso de dúvidas 

quanto a forma correta da 
coleta da amostra do solo, 
recomenda-se consultar um 
Engenheiro Agrônomo ou 
Florestal.

2 – Após a coleta, a amos-
tra deve ser encaminhada ao 
laboratório para ser analisada. 

3 – Com os dados ob-
tidos na análise do solo, o 
Engenheiro irá efetuar a re-
comendação da quantidade 
de Calcário e da quantidade 
de Adubo a serem feitas na 
área/cultura.

4 – O produtor aplica 
exatamente as recomenda-
ções técnicas feitas pelo En-
genheiro.

 
Principais tipos de análise 
de solo

Existem vários tipos de 
análises utilizadas para se de-
terminar o nível nutricional 
de um solo, portanto temos:

a) Análise de Macronu-
trientes ou Análise Básica 
de Fertilidade;

b) Análise de Micronu-
trientes e;

c) Análise Física ou Gra-
nulométrica.

Quais os parâmetros nu-
tricionais que são avaliados 
nos tipos de análise de solo?

A) Análise Básica de 
Fertilidade:

Neste tipo de análise são 
determinados os seguintes 
parâmetros; pH, Matéria Or-
gânica (M.O.), Fósforo (P), 
Potássio(K), Cálcio (Ca), 
Magnésio (Mg), Alúmínio 
(Al), Hidrogênio + Alumínio 
(H+Al) ou Acidez Potencial 
e Enxofre (S). Com esses re-
sultados calcula-se a Soma 
de Bases (SB), a Capacidade 
de Troca de Cátions (CTC) e 
a Saturação de Bases (V%).

Com esses valores o En-
genheiro consegue indicar 
a dosagem de Calcário e a 
adubação de macronutrien-
tes a ser efetuada no solo em 

função da cultura. 

B)  Análise Micronu-
trientes

São avaliados os níveis 
nutricionais dos seguintes 
nutrientes; Ferro (Fe), Man-
ganês (Mn), Cobre (Cu), 
Zinco (Zn), Boro (B) e Só-
dio (Na). Esse tipo de aná-
lise geralmente é realizada 
em conjunto com a análise 
básica, porque os micronu-
trientes sofrem interferên-
cias com relação aos níveis 
de alguns macronutrientes.

C)  Análise Física ou 
Granulométrica 

São avaliados os seguintes 
parâmetros; teor de Argila, 
Teor de Silte e Teor de Areias 
e o Tipo de Solo e a Classi-
ficação Estrutural. Com esses 
dados o engenheiro poderá 
recomendar o melhor mane-
jo do solo e da aplicação da 
calagem e da adubação como 
também da frequência de ir-
rigação se for o caso.

Esses tipos de análise 
podem ser feitos de acordo 
com o que o Engenheiro re-
comendar.

Com dúvida ?
Embora haja uma cons-

tante divulgação dos proce-
dimentos para a realização 
da coleta de amostra de solo 
no meio rural, visto a impor-
tância no processo do cul-
tivo e produtivo, sugere-se 
que, caso o agricultor tenha 
alguma dúvida no processo 
da amostragem, recorra ao 
apoio de uma assistência 
técnica local. Agindo assim, 
o agricultor terá certeza de 
que estará seguindo correta-
mente as técnicas de coleta 
de amostras de solo, e assim 
contribuirá para a obtenção 
de resultados mais precisos 
e consequentemente o de um 
aumento da produtividade e 
lucratividade.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Funrural: O imposto que o produtor  rural não pode esquecer

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

A incidência do imposto, que voltou a valer em 2018, é destinada ao INSS, aos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e ao Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR)
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Guarani comemorou 110 anos 
e ídolos homenagearam o clube nas redes sociais

Esporte e pandemia

Centro esportivo JBM prepara quadra de volei de areia, futevôlei e beach tênis para locações

Há exatos 110 anos, co-
meçava a história do pri-
meiro e único campeão 
brasileiro do interior: o Gua-
rani Futebol Clube. A equi-
pe campineira comemorou 
o aniversário realizando 
ação social para famílias de 
Campinas. Dono de uma 

história riquíssima, o Bugre 
já teve esquadrões memorá-
veis ao longo de sua história 
e já foi um dos clubes mais 
temidos do Brasil.

No dia do aniversário 
ídolos como Amoroso, Lui-
são, João Paulo, Zenon e Pi-
tarelli, que fizeram história 

com o Bugre gravaram víde-
os dando parabéns ao clube 
pelo seus 110 anos de vida.

Principais títulos
Criado oficialmente 

em 1971, o Campeonato 
Brasileiro receberia o pri-
meiro clube do interior de 

São Paulo, o Guarani, em 
1973. Pouco depois, ele 
seria Campeão Brasileiro, 
em 1978, comandado por 
Carlos Alberto Silva. Mais 
alguns anos e, em 1981, co-
mandado por Zé Duarte, o 
Guarani conquistaria a Taça 
de Prata, hoje comparada à 

Série B do Brasileiro, mas 
na época, uma competição 
muito maior. Era o segundo 
título nacional do Guarani.

Histórico de revelação 
de craques

Historicamente o Bugre 
sempre teve uma base que 

revelou grandes craques para 
o futebol brasileiro, e até 
mesmo para o mundo pos-
teriormente. Especialmente 
no setor ofensivo. Amoroso, 
Luizão, Careca, Evair, João 
Paulo, Neto, Renato e Elano 
são alguns nomes que saí-
ram da base bugrina.

O Centro Esportivo JBM 
em Morungaba começou a 
ser idealizado em meados 
de 2006 pelos amigos Júlio 
e Luciano para centralizar 
várias modalidades espor-
tivas e oferecer opção de 
lazer, entretenimento para 
todas as idades. O local é 
belíssimo de fato e agora 
está finalizando a restaura-
ção de sua quadra de areia e 
que em breve estará pronta 
para os praticantes de fute-
vôlei, vôlei de areia e beach 
tennis. Devido a pandemia 
a procura por essas três mo-
dalidades vem crescendo e 
ganhando muitos adeptos 
na pequena Estância. A rea-
dequação do solo está pron-
ta, agora serão finalizados 
os demais serviços como 

Esporte Morungabense

pinturas, colocação de areia 
fina branca, de ducha, colo-
cação de rede, entre outros 
serviços. A previsão é que 
até meados de abril os ser-
viços estejam finalizados e 
a partir daí o espaço estará 
pronto para locação e aulas. 
Além da quadra de vôlei de 
areia, o local oferece acade-
mia de musculação, piscina 
aquecida, pilates, fisiotera-

pia, duas quadras de gra-
mas sintéticas, quatro vesti-
ários, duas churrasqueiras, 
restaurante, lanchonete, 
pizzaria, cozinha industrial, 
estacionamento fechado e 
parquinho para crianças.   

Escola de futebol JBM: 
Mesmo com a paralização 
devido a pandemia o Cen-
tro Esportivo está com as 
inscrições abertas para sua 

escola de futebol. O obje-
tivo é cadastrar os alunos 
com idades entre 3 e 16 
anos e preparar as turmas 
para quando houver a pos-
sibilidade de retornar com 
as aulas já estar com os 
grupos formados. Maiores 
informações pelo número ( 
11 ) 99505-0806 com Porfº 
Fábio Garça. A escola de 
futebol é patrocinada pela 

PROGRAMAÇÃO:
                                                          
Terça e quinta (Manhã)
08h30 as 09h45 – 7 a 10 anos
09h45 as 11h00 – 11 a 13 anos 

Terça e quinta (Tarde)
14h45 as 16h00 – 14 a 16 anos
16h00 as 17h15 – 11 a 13 anos 
17h15 as 18h30 – 3 a 6 anos

Sábado (Manhã)
08h00 as 09h00 – 11 a 13 anos
09h00 as 10h00 – 7 a 10 anos
10h00 as 11h00 – 3 a 6 anos 

Prof. Julio 
do Vadu

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Vivemos tempos difíceis 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, onde o 
mundo todo sofreu alterações 
em todas as áreas, inclusive 
no Esporte.

O Esporte sempre foi um 
elemento reconhecido na bus-
ca de um estilo de vida saudá-
vel, onde sua prática regular 
proporciona a quem adere a 
este estilo uma maior longe-
vidade e qualidade de vida. 
Reconhecidamente o homem 
é um ser cinésico, ou seja, 
tem no movimento sua fonte 
da juventude, afastando assim 
o fantasma do sedentarismo 
que tantos males traz a saúde.

A história antiga revelou 
o poder do esporte, inclusive 
em interromper guerras e me-
diar conflitos como os Jogos 
Olímpicos na Grécia Antiga 
e mais recentemente o poder 
do Esporte suspender con-
flitos sociais para apreciar o 
futebol arte em uma simples 
partida. Assim é o esporte 
com seus encantos e magias, 
que fascina toda a humani-
dade, sem jamais perder a 
essência de ser uma competi-
ção entre pessoas na busca de 
encontrar o melhor destaque, 

tornando-o Campeão e ídolo 
para toda a sociedade.

Entretanto o inimigo in-
visível invadiu o esporte, 
paralisando competições, 
suspendendo campeonatos, 
cancelando treinos, impe-
dindo que o atleta amador 
comum pudesse fazer do seu 
lazer uma fonte de bem estar. 
O mundo mudou, a vida mu-
dou, a saúde mudou, a econo-
mia mudou, o esporte mudou. 
Criamos uma antítese onde o 
“herói” que promovia a saú-
de, levava a longevidade, fa-
vorecia a qualidade de vida, 
que passou a ser o ingrato re-
negado, sendo proibido e mal 
visto, tudo por causa de um 
maldito inimigo invisível, tão 
poderoso que conseguiu pa-
rar o ESPORTE.

O laboratório
As perdas são muitas, 

pois sabemos das inúmeras 
contribuições que o esporte 
traz ao homem, principal-
mente como laboratório de 
novas tecnologias, onde os 
atletas testam invenções para 
posteriormente chegarem ao 
consumidor final seus resul-
tados.

Assim descobrimos te-
cidos que eliminam o suor, 
outros ainda protegem contra 
os raios solares prejudiciais 
a pele, temos também uma 
variedade de tecnologias 
aplicadas aos calçados para 
amortizar o impacto nas ar-
ticulações, sem falar dos su-
plementos para promover o 
melhor desempenho corpo-
ral. Estas descobertas não pa-
ram aí, nos esportes de cor-
ridas quantas tecnologias são 
desenvolvidas para aprimorar 
o sistema de freios de veícu-
los, aumentar a eficiência 
de motores, descobrir novos 
implementos para proteger a 
vida em caso de acidentes, 
que são aplicados em veícu-
los de passeio para favorecer 
a todos nós.

O laboratório continua em 
novas técnicas de treinamen-
to, novas periodizações, no-
vos estudos fisiológicos para 
melhorar o desempenho de 
órgãos como o coração, pul-
mões, rins, sistema nervoso 
central, sistema músculo-es-
quelético, enfim, poder fazer 
a “máquina humana” aumen-
tar seu desempenho e render 
mais em favor da ciência.

Quando o “laboratório do 
esporte” para tantos estudos e 
experimentos são atrasados, 
quantas descobertas deixam 
de ser feitas, quanto a vida 
para em função de um inimi-
go invisível e implacável que 
não perdoou nem o esporte.

O inimigo
No esporte não temos ini-

migos e sim adversários, onde 
o respeito pelo outro nos faz 
iguais na condição humana, 
mas concorrentes na busca 
da vitória, uns vão vencer e 
outros vão perder. Entretanto 
a disputa é sempre saudável, 
cada qual busca vencer seus 
limites para superar as bar-
reiras que a modalidade es-
portiva lhes impõe. 

Porém todos os esportes, 
todos os atletas, profissio-
nais ou amadores, descobri-
ram um inimigo invisível, 
implacável, maldito e letal, 
um vírus que pouco enten-
demos, mas que podemos 
mensurar seus efeitos de-
vastadores sobre o bem mais 
precioso, a VIDA. Passamos 
a não ter mais adversários, 
temos agora um inimigo em 
comum, que de tão podero-

so conseguiu parar o espor-
te, seja o futebol, voleibol, 
basquete, tênis, formula 1, 
atletismo, natação e tantos 
outros mundo afora, pela 
simples necessidade de nos 
mantermos vivos.

Nunca vimos campeona-
tos sendo suspensos, com-
petições adiadas, disputas 
sem data para acontecer, pois 
o INIMIGO DE TODOS, 
aquele invisível e implacável 
nos obrigou a promovermos 
o distanciamento social e as-
sim interromper o esporte em 
favor de salvar a vida.

Jamais uma edição de 
Jogos Olímpicos da era mo-
derna foi adiada em virtude 
de uma pandemia, deixando 
para trás o sonho Olímpico 
que é construído de quatro 
em quatro anos, na esperança 
de se buscar o mais rápido, o 
mais forte e mais veloz, den-
tre todos os mortais da Terra. 
Tudo porque um invisível 
inimigo roubou a cena do es-
porte e nos fez interromper a 
vida para poder salvá-la.

A esperança
Acreditamos que a vitó-

ria será triunfante, já que um 

atleta ou esportista jamais 
aceita uma derrota sem a 
possibilidade de treinar mais 
e mais para superar seus limi-
tes e voltar o lugar mais alto 
do pódium. Os treinamentos 
improvisados e criativos fo-
ram a marca deste enfrenta-
mento nesta luta épica entre 
o ESPORTE x PANDEMIA, 
a vontade e determinação de 
vencer nossos próprios li-
mites já nos fez campeões, 
não das competições tradi-
cionais, mas campeões da 
vida, mostrando ao vírus que 
o ESPORTE é e sempre será 
uma importante ferramenta 
de defesa da VIDA.

Nossa ESPERANÇA 
está na ciência que evolui 
a cada dia desenvolvendo 
ferramentas eficazes para 
combatermos a Pandemia 
e podermos ao final dizer: 
o esporte é essencial para a 
vida mesmo que um virus 
inimigo tente apagar esta 
marca de superação.

empresa de material espor-
tivo LUDI SPORTS.

Convênios com em-
presas de morungaba: A 
escola de futebol JBM re-
novou o convênio com três 
das maiores empresas de 
Morungaba e através des-
ta parceria, os “filhos” dos 
funcionários das empresas 
Greco & Guerreiro, Signus 
e Maliber Textil não terão 
despesas com mensalida-
des, somente com a aqui-
sição dos uniformes, basta 
o responsável pelo aluno 
procurar o RH da sua res-
pectiva empresa, solicitar 
uma declaração e apresen-
tar no escritório da escola 
de futebol ou enviar uma 
foto via WhatsApp (11) 
99505-0806. 
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Grupo UniEduK realiza doação 
de álcool em gel ao Hospital Municipal de 
Jaguariúna e luvas ao CIASPE Indaiatuba
Desde o início da pandemia as instituições de ensino que formam o Grupo UniEduK têm contribuído 
para minimizar os impactos causados pela Covid-19 com doação de álcool em gel e outros EPIs

Tatiane Dias

Com o intuito de apoiar 
a comunidade onde estão 
as instituições de ensino 
UniFAJ, UniMAX e FAA-
GROH, o Grupo UniEduK, 
desde o início da pandemia 
da Covid-19, tem produ-
zido e realizado inúmeras 
doações de álcool, além 
de outros Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs). Desta vez, um dos 
beneficiados foi o Hospital 
Municipal de Jaguariúna 
“Walter Ferrari” que rece-
beu 50 litros de álcool e 
uma doação em dinheiro. 

De acordo com a Prefei-
tura de Jaguariúna, o Gru-
po UniEduK contribuiu 
com o projeto “Empresa 
Amiga do Hospital Muni-
cipal” que tem recebido o 
apoio de empresários lo-
cais. A ação está sendo re-
alizada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social. 

Para participar, o inte-
ressado precisa entrar em 

contato pelo telefone (19) 
3837-4480 ou e-mail ju-
lio.ferreira@jaguariuna.
sp.gov.br. Pessoas físicas 
também podem participar 
da campanha.

Doação ao CIASPE
Outro beneficiado pelas 

ações do Grupo UniEduK 
foi o Centro de Inclusão e 
Assistência à Pessoa com 
Necessidades Especiais 
(CIASPE) de Indaiatuba, 
que recebeu doações de lu-
vas. Em agradecimento, a 
entidade enviou um e-mail.

“O CIASPE represen-
tado por seus Diretores, 
Voluntários, Associados e 
seus Assistidos utilizam-
-se deste, para apreciar e 
agradecer o envolvimento 
e a responsabilidade social 
que a UniMAX detém em 
apoiar as organizações do 
terceiro setor. As doações 
de luvas são de muita va-
lia para o desenvolvimento 
do serviço com qualidade, 
organização e segurança. 
A existência de uma orga-

12

educação

nização social é permeada 
de muitos desafios e gestos 
de solidariedade como este 
tem um impacto funda-
mental no contexto social, 
é um conjunto de detalhes 
construído com competên-

cia, parcerias e trabalho. 
Desde já nossa imensa gra-
tidão”, disseram. 

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/
SP, Jaguariúna/SP e Ho-
lambra/SP.

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

“

“

Qual vinho servir com bacalhau 

O bacalhau tem lugar garantido nas comemorações de Páscoa 
e, ao lado dele, os deliciosos chocolates. É um prato tradicional 
da culinária portuguesa, que faz muito sucesso por aqui, 
principalmente nesta data específica. 
Existe uma variedade enorme de receitas, eu mesma, que nem 
sei cozinhar, tenho pelo menos três receitas. Com tudo, nosso 
coadjuvante: o vinho. E, com ele, a grande dúvida, qual seria o 
melhor vinho para acompanhar esse  prato sensacional? 
Confesso que também tenho essa grande dúvida, nunca sei qual 
vinho servir com esse prato que é um dos meus preferidos. Existe 
aquela regra básica: carne branca vinho branco, carne vermelha 
vinho tinto. Mas, será que está correto? 
Para que a escolha do vinho seja bem sucedida temos que levar 
em consideração a escolha da receita e seus acompanhamentos. 
Vou dar alguns exemplos:

- Bacalhau com muito azeite azeitonas e tomates – MERLOT, 
PINOT NOR . 
- Bacalhau com brócolis e alho – TOURIGA NACIONAL, TOURIGA 
FRANÇA E TINTA RORIZ 
- Bacalhau grelhado apenas com azeite – CHARDONNAY, ROSÉS 
DE PROVANCE (França)
- bacalhau ensopado, cozido no vapor com batatas sem pimentão 
e alho – SUAVIGNON BLANC E SÉMILLON. 
- Bolinho de bacalhau – VINHO VERDE E ROSÉS 

Agora sim já temos algumas opções. 

Um dos feriados mais gostosos do 
ano é a Páscoa, pois sempre tem 
aquele almoço recheado de pratos 
saborosos e, muito chocolate! Difícil 
resistir a tantas delícias, o que pode 
ser uma tortura pra quem está 
fazendo dieta.
Mas, muita calma nesta hora. Não 
precisa deixar de curtir esse dia tão 
especial. Dá para aproveitar com 
equilíbrio.
Geralmente nesses almoços tem 
muitos aperitivos, como queijos, 
amendoim, azeitonas e patês. Não 
de muita importância pra esses 
petiscos, pois, se você começar 
beliscando, quando chegar a hora do 
almoço, vai estar com o estômago 
cheio e deixa de aproveitar os 
nutrientes do prato principal. 
Outra tentação são as bebidas. O 
vinho vai ter seu lugar garantido na 
mesa e a gente sabe que bebidas 
são calóricas. Você pode trocar 
pelo gin tônica ou optar por não 
consumir bebidas alcoólicas: águas 
saborizadas, suco de limão e chás 
gelados são uma boa opção.
Monte o prato principal com muita 
proteína. Essa é a notícia boa: 
as receitas de Páscoa têm como 
principal ingrediente o peixe, que 
tem alto teor de proteína, rico em 
ômega três, conhecida como uma 
gordura boa que promove saciedade. 
Fique atento aos acompanhamentos 
como batas e arroz que são ricos em 
carboidratos, você pode trocá-los 
por legumes e saladas.
Depois do almoço vem a sobremesa: 
chocolate. Chocolate amargo sempre 
vai ser a melhor opção, pois, quanto 
mais ao leite for o chocolate, mais 
açúcar ele tem. A versão branca 
ainda leva uma quantidade maior de 
gordura.

A última dica é aproveitar o almoço 
de Páscoa com equilíbrio. Coma de 
tudo mais não coma tudo.

A Páscoa é uma das comemorações mais importantes calendário 
religioso. Podemos observar que é uma data móvel: todo ano ela 
acontece em uma ocasião diferente. Determinada por autoridades 
da igreja católica, para muitos cristãos é a comemoração mais 
importante no calendário religioso e também um momento de muita 
emoção.
Cheia de tradição e com muitos significados, acredito que a sua maior 
mensagem seja renovação, reflexão, compaixão e união. 
Neste momento em que estamos vivendo em meio a uma pandemia, 
devemos olhar além do que os olhos possam ver, nos colocando no 
lugar do próximo afinal de contas, foi um ano diferente e muitas vidas 
se perderam um fato que não podemos ignorar. Podemos aproveitar 
esse momento para fazer uma reflexão sobre nossas vidas e a drástica 
mudança que passamos.

Feliz Páscoa a todos!!

Estamos vivendo um novo normal e 
com isso vieram o uso das máscaras 

e o quanto isso influencia no nosso 
look do dia a dia!!! Como consultora 
de imagem e estilo, eu não poderia 
deixar esse assunto passar batido, 

lindezas! 
Acho que a gente nunca, nem em 

sonho, pensou que teríamos a 
máscara como um acessório no 

look. Mesmo porque sempre 
pensamos que máscaras era 
um acessório para médicos, 
enfermeiros e profissionais da 
saúde. 

Essa realidade mudou, as 
máscaras fazem parte 

do nosso dia a dia. Agora a máscara se tornou o nosso mais novo 
acessório, digamos assim, agora é nossa queridinha do momento e se 
tornou um item indispensável na nossa vida. 
Mas vamos manter a calma meninas, nem tudo está perdido! Dá 
para montar looks incríveis e super criativos mesmo com o uso das 
máscaras.
Para quem gosta de um look cheio de atitude, pode apostar em 
máscaras com aplicações em pedrarias, pérolas e strass. Enfim, o céu 
é o limite!
As pedrarias podem passar várias mensagens como sofisticação, luxo 
romantismo e elegância. Máscara na mesma estampa da roupa é uma 
forte tendência entre as famosas particularmente acho muito lindo. 
Podemos pensar em montar um look, com combinações de cores 
complementares, ou até mesmo cores análogas. Por exemplo: um 
look todo vermelho com a máscara verde ou ao contrário, todo verde 
com máscara vermelha (complementar).
Mas se for fazer look com combinações análogas, é interessante fazer 
um degradê de cores, começando do escuro para o claro ou do claro 
para o escuro. Seja qual for a sua escolha tenho certeza que ficará 
incrível, mas o que realmente importa é usar a máscara. 

A massagem facial promete uma pele renovada 
e deixar a musculatura da face relaxada sem 
tratamentos estéticos e produtos de skincare. Seria 
possível?? 
A massagem facial está ganhando espaço o mundo 
da beleza. As mulheres asiáticas tem já essa rotina, 
pois faz parte da sua cultura há vários anos.
Algumas dessas técnicas estão entre às mais 
praticadas atualmente. Pode ser feita coma as 
mãos e também existem ferramentas, como rolos 
de pedras naturais, pedra  jade e quartzo rosa em  
formato específico para massagear o rosto .

Benefícios:
Desintoxicar, estimular a região, relaxar os 
músculos, diminuir o inchaço, aparência mais 
tonificada e até amenizar linhas de expressão.

Segundo especialistas, a massagem é garantia de 
uma pele muito mais saudável. Lembrando que, a 
nossa pele é o maior órgão do corpo humano e fica 
totalmente exposta a tudo que acontece a nossa 
volta, como estresse, poluição, cansaço e outros fatores que vai  sobrecarregando. 
Como sou muito curiosa e amo produtos de beleza, comprei um kit com Quartz Rosa Roller & Gua Sha. 
Confesso que fiquei surpresa com o resultado! A pele fica com um glow a mais, realmente drena e tira o 
inchaço, principalmente quando faço pela manhã, 
Acredito que este brilho que eu percebo logo depois de fazer a massagem seja porque melhora a circulação. 
De qualquer forma, achei que o resultado foi muito positivo. Realmente vale a pena fazer, mas, se você não 
quer investir  nesses pequenos aparelhos de massagem facial, você pode recorrer ao youtube tem vários 
vídeos  explicando como fazer com as mãos. 

 A pandemia gerou caos na economia brasileira e as 
mulheres foram as mais prejudicadas, pois com o 
fechamento de creches e escolas elas foram afetadas 
diretamente. Também foram as que mais sofreram 
com as demissões.
Mas, nem por isso se deixaram abater. Só para 
vocês terem uma ideia, o ano de 2019 fechou com 
o crescimento de 40% do empreendedorismo 
feminino.
O Brasil ocupa a sétima posição, em relação 
a mulheres empreendedoras já em cargos de 
liderança. Claro que a gente não fica surpresa 
com nada disso, afinal de contas, conhecemos a 
força das mulheres que vivem em um país onde a 
desigualdade de gêneros é gritante e temos que lutar 
todos os dias por respeito e igualdade.

Dica para não 
exagerar no almoço

Páscoa, tempo de renovação

Usar máscara agora é fashion Massagem facial: os benefícios e técnicas que estão fazendo sucesso

Reflete o seu modo de ser, pensar, viver e agir. É o que te torna única, 
é sua essência. Um processo de autoconhecimento que vai te deixar 
muito mais confiante com a autoestima elevada.
É a sua escolha pessoal, não que a moda dita ser estilo. Você escolhe 
da moda apenas o que te valoriza e faz sentido pra você. 
Suas escolhas tem o objetivo de passar uma mensagem correta 
sobre você. Conhecer o seu estilo, é mostrar ao mundo quem você é 
sem ter que falar uma palavra.

Você sabe o que é estilo? 

O poder feminino 

As mulheres não podem
Podem sim
Ô se podem

Como podem
Além de poder, devem
Além de dever, fazem

Se tem algo que as 
podem, é poder

“

“
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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:

JEAN RODRIGUES DE ALMEIDA e TAIS PE-
RENCIOLO MARTINS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, motorista, solteiro, nascido em AMPA-
RO, SP, no dia 03 de fevereiro de 1992, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ 
CARLOS DE ALMEIDA e de ROSANGELA 
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, assistente administrativa, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 05 de 
novembro de 1992, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO FERREIRA 
MARTINS e de MARIA APARECIDA PEREN-
CIOLO MARTINS. 

ALESSANDRO LEME DO AMARAL e LUANA 
DE SOUZA DE ALMEIDA. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 11 de janeiro de 1996, 
residente e domiciliado na Rua Teophilo Gastaldo, 
Nº 201, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de RONALDO LEME DO AMARAL e de MA-
RIA DOS SANTOS SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, enfermeira, solteira, nascida em MOGI 
MIRIM, SP, no dia 29 de julho de 1996, residen-
te e domiciliada na Rua Azaleias, Nº 967, Jardim 
Flamboyant, HOLAMBRA, SP, filha de JAIR DA-
MIÃO DE ALMEIDA e de MARELI PAULINO 
DE SOUZA. 

REINALDO PEREIRA DOS SANTOS e DUCI-
NEIDE DE OLIVEIRA SOUSA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, cobrador, divorciado, nascido em 
FEIRA DE SANTANA, BA, no dia 09 de novem-
bro de 1977, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de REGINALDO FERREIRA DOS 
SANTOS e de DELCY PEREIRA DOS SANTOS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, soltei-
ra, nascida em FEIRA DE SANTANA, BA, no dia 
14 de abril de 1980, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de DOMINGOS VICENTE 
DE SOUSA e de ZENITA SANTOS DE OLIVEI-
RA. 

GUSTAVO FERIS NOGUEIRA e MARIA AU-
GUSTA DE FREITAS. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, operador de máquina, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 16 de outubro de 1991, 
residente e domiciliado na Rua Hermínio Tonini, 
Nº 90, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
FRANCISCO CARLOS BASTOS NOGUEIRA e 
de ISAURA FERIS NOGUEIRA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, técnica contábil, divorciada, nas-
cida em AMPARO, SP, no dia 31 de março de 1992, 
residente e domiciliada na Rua Hermínio Tonini, 
Nº 90, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VALDIR LUCAS DE FREITAS e de ELISABETH 
CARDOSO DE FREITAS. 

BRUNO BARROSO DOS SANTOS e RAFAE-
LA MILAN RODRIGUES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, eletricista, solteiro, nascido em CAMPI-
NAS, SP, no dia 29 de março de 1997, residente e 
domiciliado na Rua Otávio Antoniacci, Nº 42, Jar-
dim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADIL-
SON FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA 
LETIONAR BARROSO DE SOUSA. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, auxiliar contábil, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 25 de janeiro 
de 1997, residente e domiciliada na Rua Osvaldo 
Tonini, Nº 879, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de AMAURI DA SILVA RODRIGUES e 
de SANDRA MILAN. 

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

JAGUARIÚNA, 31 de março de 2021.


