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Prefeitura de Cosmópolis naugura Centro de 
Enfrentamento Covid-19

Prefeitura de Holambra realiza avaliação diagnóstica 
com alunos da rede pública municipal de ensino

Aniversário de Artur Nogueira terá inauguração do 
“Memorial Covid” e revitalização do “Projeto Casulo”

Março foi, disparado, o 
mês com mais mortes e casos 
confirmados de Covid-19 em 
Jaguariúna desde o início da 
pandemia de coronavírus. Se-
gundo boletim epidemiológi-
co divulgado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, apenas 
em março deste ano foram re-
gistrados 38 óbitos de pacien-
tes por Covid, superando em 
quase quatro vezes o recorde 
registrado em fevereiro, de 10 
mortes.

Jaguariúna também per-
manece com superlotação de 
leitos tanto de UTI quanto de 
enfermaria, situação que ainda 
obriga o município a redobrar 
as atenções na luta contra o 
coronavírus. Até a tarde des-

ta sexta-feira, 09, a secretária 
de Saúde, Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão, informou que 
a UTI encontra-se com ocupa-
ção de 200% e leitos interme-
diários com 100%.
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A superlotação dos leitos de UTI do município também bateu novo recorde; 
Nesta sexta-feira, 09, os leitos encontravam-se 200% ocupados

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, entregou 
nesta semana o Centro de Enfrentamento Covid-19 (CEC-19), no Bairro Paineiras. O 

CEC-19, que começou a funcionar logo após a inauguração, é destinado ao atendimen-
to de testes para pacientes com sintomas da doença.                     Página 5

O Departamento Municipal de Edu-
cação de Holambra começou a realizar 
nesta semana, uma avaliação diagnós-
tica com os alunos da rede. A ação 
tem o objetivo de identificar as difi-
culdades de aprendizado que possam 

ter surgido com a suspensão das aulas 
presenciais em função da pandemia e 
estabelecer planos pedagógicos espe-
cíficos e direcionados para recuperar 
eventuais prejuízos.

Página 5

Devido ao cenário pandêmico que o 
município enfrenta, a celebração dos 
72 anos de Artur Nogueira é restrita 
apenas com a participação das auto-
ridades locais, como vereadores, pre-

feito e vice-prefeito. O objetivo é não 
provocar aglomerações. A cerimônia é 
realizada neste sábado, 10, dia do ani-
versário da cidade, na Praça do Coreto.
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Março registra recorde de mortes e casos 
confirmados de Covid em Jaguariúna

Hospital Municipal de Jaguariúna Walter Ferrari

Educação do município considera ação de fundamental importância para o desenvolvimento dos alunos
Município de Artur Nogueira comemora 72 anos

Prefeitura de 
Jaguariúna 
adota PPPs para 
gerar economia 
e aumentar 
eficiência na 
administração
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Estado volta para 
a fase vermelha do 
Plano SP
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Em meio à 
crise, a lição do 
empreendedorismo
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Governo 
estadual anuncia 
volta imediata 
do Paulistão, 
com jogos 
apenas 
à noite
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Há alguns dias ocorreu uma 
situação no Big Brother Brasil 
2021, da Rede Globo, onde o 
participante Rodolfo comparou 
o cabelo do participante João 
com a peruca do monstro da-
quela semana, que era um ho-
mem das cavernas. Entristecido 
e enfurecido com a comparação, 
João falou sobre o assunto no 
jogo da discórdia da segunda-
-feira, 05.

O assunto repercutiu e mui-
tos sentiram empatia por João, enquanto outros 
buscaram discursos para justificar a fala de Ro-
dolfo. O fato é que, de qualquer maneira a com-
paração é errada.

Esse tipo de reprodução racista é antigo, é ul-

trapassado e, qualquer pessoa 
com acesso a informação deve-
ria saber disso. E, se ainda não 
sabe, deveria respeitar a pessoa 
que está ofendida, sem buscar 
justificativas. Quando você não 
entende, você pede desculpas e 
aprende. 

Antes da eliminação de ter-
ça-feira, 06, onde Caio, Rodol-
fo e Gilberto estavam na ber-
linda, o apresentador do reality 
conversou sobre o assunto dire-

tamente com Rodolfo. “Não vejo maldade no que 
você fez, mas não deslegitimo a dor do João”, co-
meçou Tiago Leifert. “Nós, brancos, precisamos 
nos informar”, disse, citando ainda Babu Santana 
e dizendo que o cabelo deles é como uma coroa.

EDITORIAL

O Black é a coroa
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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*

Outro casarão de 1894, projeto de Guilherme 
Giesbrecht, construído pelo Cel. Amâncio, na fun-
dação da Vila Bueno, chegou a 1960 intacto, exter-
namente. Sua fachada seguia similar aos padrões 
arquitetônicos da atual Pousada Vila Bueno e estaria 
anexo, hoje, à Loja Magazine Luíza. Internamente 
era constituído por três residências geminadas segui-
das de fundos quintais. Dos herdeiros do Cel. Amân-
cio Bueno, filhos de D. Hermelinda Romanini, a 1ª 
casa da esquerda foi adquirida pelo 1º sorveteiro, em 
estabelecimento fixo, de Jaguary, Sr. Ângelo Mar-
tins. Era casado com D. Guilhermina da Conceição. 
Vieram de Morungaba (SP) no início dos anos 1930. 
Seus filhos eram crianças: Rosa, Benedito e Florin-
da. No fundo de seu quintal havia uma cocheira com 
cavalo e charrete. Os filhos vendiam sorvete pela 
zona rural e negociavam ovos, leite, frutas, matéria 
prima para os produtos da Sorveteria. Nesta casa, 
cresceram e casaram seus filhos: Rosa com Valdo-
miro Clemente, Ditinho Sorveteiro com Maria Lia 
Tonini e Florinda com Plínio (Tuta) Franceschini. 
Mãe e filhos pertenciam às associações religiosas da 
Paróquia de Santa Maria, eram músicos e excelentes 

“canarinhos” no coro da Igreja Matriz. Na residência 
intermediária residia D. Santa Antunes Vasconcelos 
com seus filhos até o casamento deles. Mais tarde 
foi morar com sua filha em Campinas. Sua casa foi 
alugada para o sapateiro Carlito Bergamasco casado 
com Irene Sisti. Irene sempre foi vocacionada à culi-
nária e confeccionava deliciosos bolos e doces por 
encomenda. Era “expert” no trabalho com massas 
caseiras e na produção de salgados para aniversá-
rios e casamentos. Esta residência foi o embrião da 
Doceria “Tia Irene” na Rua Alfredo Engler, criada 
mais tarde, em novo endereço.  A moradia da direi-
ta pertenceu a Giácomo (Nenê) Ferrari casado com 
Catarina Menani. Ali criaram os filhos Cecília, Ilde-
fonso e Maria Helena. Nenê com seu irmão Abel Fer-
rari cuidavam do grande Armazém de Secos e Molha-
dos, herança de João Ferrari, na esquina com a Cel. A. 
Bueno. Esta 3ª casa foi vendida ao construtor espanhol 
Manoel Argilez que reformou a frente do imóvel, des-
caracterizando  completamente sua arquitetura de ori-
gem.  A frente da casa era similar à da Pousada Villa 
Bueno. As residências vizinhas foram vendidas e de-
molidas para a construção de enorme casa moderna 

com piscina do Prof. Plínio Parizio. Separou-se a 3ª 
casa que permaneceu com sua frente bem reformada 
e cuidada, embora, com sua fachada completamente 
diversa, a partir dos anos 1960. Foi propriedade do Sr. 
Homero e D. Geralda Marques. Finalmente foi vendi-
da e demolida por volta de 2015, dando origem a um 
novo imóvel comercial moderno chamado Loja Mon-
treal. Assim foi varrido do centro histórico mais um 
casarão da fundação da Vila Bueno. Em se tratando 
de uma paisagem cultural tão significativa à História 
de Jaguariúna, o CONPHAAJ, através de sua equipe 
de Arquitetos e Engenheiros, poderia ter sido consul-
tada e solicitada a apresentar sugestões de plantas de 
nova construção da atual Loja, onde se mantivesse 
reconstituída, apenas a fachada, conforme preceitua 
as normas arquitetônicas, no estilo original daquela 
primeira construção, tal qual se restaurou exemplar-
mente a Pousada Vila Bueno, o Casarão Imperial do 
Berlim. E, internamente, neste caso, satisfaria as exi-
gências do comércio atual.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Triplo casarão de 1894 - demolido na Alfredo Engler

João Rodrigues*

Neste momento conturbado que estamos viven-
ciando no mundo inteiro, devido à pandemia do 
coronavírus é que o líder vocacionado ou aquele 
que se preparou, capacitou-se, será fundamental 
e aparecerá aos olhos dos demais. Entidades re-
presentativas tem sido lembradas e muitas tem se 
destacando junto a seu público e a população, pois 
é por meio delas que a voz de seus entes associati-
vos se faz ouvir e ser forte junto ao Poder Público, 
pressionando decisões dentro do bom senso entre 
o salvar vidas e a economia,  para se chegar a uma 
melhor solução para todos.

O líder neste momento tem que ter uma inteli-
gência emocional muito consolidada, pois o an-
seio entre o que deseja o comerciante e a popu-
lação, às vezes parecem dissonantes, quando na 
realidade ambos querem a mesma coisa o famoso 
“salvar vidas”, pois ambos são dependentes um 
do outro. Todos querem o melhor para si e para o 
outro, mas a rede de desinformação, as fake news, 
as más notícias, o agito barulhento que se ecoa 
no dia a dia, nos faz pensar que um está do lado 
contrário do outro, como se fossem adversários, 
quando na realidade são parceiros nesta jornada 
dura da pandemia.

O líder por vezes é criticado, injustiçado, mal 
compreendido, em outras é exaltado, elogiado, 
mas a realidade é que ele por ter que emitir sua 
opinião real sobre os fatos, sempre agradará uns 
e não agradará outros, pois se imagina que ele es-
teja de um lado ou de outro, quando na realidade 
ele apenas esta querendo se comunicar com ambos, 
mas como realçado cada um tendo uma visão úni-
ca do seu lado, fica difícil o entendimento do todo 
e principalmente do lado do outro. Cabe ao líder 
ponderar bem, escutar a todos, refletir, argumentar 
e claro mostrar a ambos os lados os prós e contras 
de cada decisão que os governantes estão tomando, 
para que surjam dicas, sugestões e alternativas que 
mitiguem o problema que todos estão enfrentando.

Também neste momento é que surge, como 
Romário dizia: “chegou agora e já quer sentar na 
cadeira do comandante do avião”. O líder preci-
sa entender que isto é normal e acontecerá. Cabe 
a ele compreender e claro colaborar para a for-
mação e a troca de experiência com esta nova 
liderança que esta por surgir, e lhe explicar que 
o posto de liderança é algo árduo e que requer 
muito CHA: Conhecimento, Habilidade e Atitude, 
porém assim como tudo na vida tem-se o ônus e 

se bem feito a liderança alcança-se os bônus, mas 
tudo tem que ser feito de forma clara, transparente 
e no seu devido tempo, para que se tenha êxito no 
seu desejo de liderar os liderados.

Liderança é uma habilidade que se aprende, 
mas é necessário se desenvolver dia a dia, e al-
guns pontos são fundamentais: Saber convencer 
as pessoas, seriedade, sinceridade, lealdade, ho-
nestidade, prazer naquilo que faz, trabalhar em 
equipe, entender as necessidades básicas e o bem 
estar do liderado, motivar as pessoas, comparti-
lhar informações críveis, humildade para apren-
der, procurar alternativas para o desenvolvimento 
pessoal dos liderados, buscar a união em prol de 
melhores resultados para todos.

Uma frase que aprecio e que compartilho com 
os novos líderes que surgem a cada dia “Suponho 
que a liderança já significou ter músculos, mas 
hoje significa dar-se bem com as pessoas” Mahat-
ma Gandhi.

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Negócios – 
Empreendedor do Bem

Como se tornar um  líder

“Quando a gente faz um 
comentário sobre o cabelo do 
João, a gente não tá falando 
de penteado que é o que você 
achou que você tava fazendo. 

[...] Você tá falando de um 
símbolo. Você tá falando do 
que o João é, do que o João 
sente, do que o João viveu 
na pele dele, da história do 
João, da ancestralidade do 

João. Tem muito ali”
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A superlotação dos leitos de UTI do município 
também bateu novo recorde; Nesta sexta-feira, 
09, os leitos encontravam-se 200% ocupados

Março foi, disparado, 
o mês com mais mortes e 
casos confirmados de Co-
vid-19 em Jaguariúna des-
de o início da pandemia 
de coronavírus. Segundo 
boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, ape-
nas em março deste ano 
foram registrados 38 óbi-
tos de pacientes por Co-
vid, superando em quase 
quatro vezes o recorde re-
gistrado em fevereiro, de 
10 mortes.

O número de casos 

confirmados da doença 
no município no último 
mês (700 casos) também 
superou em 108% o pico 
registrado até então, no 
mês de agosto do ano pas-
sado (336 casos). Março 
também registrou o re-
corde absoluto no número 
de pessoas atendidas na 
Unidade de Campanha, 
Unidade de Pronto-A-
tendimento (UPA) 24h e 
Pronto-Socorro, com um 
total de 13.922 atendi-
mentos – o equivalente a 
um quarto da população 

de Jaguariúna. Foram 
5.577 pessoas atendidas 
na Unidade de Campanha, 
6.029 na UPA e outras 
2.316 no PS.

Jaguariúna também 
permanece com superlota-
ção de leitos tanto de UTI 
quanto de enfermaria, si-
tuação que ainda obriga 
o município a redobrar as 
atenções na luta contra o 
coronavírus. Até a tarde 
desta sexta-feira, 09, a se-
cretária de Saúde, Maria 
do Carmo de Oliveira Pe-
lisão, informou que a UTI 

A Prefeitura de Jagua-
riúna vai implementar o 
Programa de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) 
no âmbito do municí-
pio. O Projeto de Lei nº 
005/2021, de autoria do 
Executivo Municipal, 
que institui o programa, 
foi aprovado por 11 vo-
tos a 2 na sessão de ter-
ça-feira, 06, da Câmara 
Municipal e será sancio-
nado pelo prefeito Gus-
tavo Reis.

Com o projeto, o foco 
da Administração em um 
primeiro momento é via-
bilizar a realização de 
três obras: construção do 

novo terminal rodoviá-
rio, instalação de ilumi-
nação de LED em toda a 
cidade e a construção do 
novo Paço Municipal.

As parcerias públi-
co-privada existem des-
de 2004 e são regula-
das pela Lei Federal nº 
11.079. Por esse modelo, 
o contrato administrativo 
de concessão é celebra-
do entre a Administração 
Pública e entidades pri-
vadas, por meio do qual 
o agente privado parti-
cipa da implantação e 
do desenvolvimento da 
obra, serviço ou empre-
endimento público, bem 

como da exploração ou 
da gestão, total ou par-
cial, das atividades dele 
decorrentes, cabendo-lhe 
contribuir com recursos 
financeiros, materiais e 
humanos.

Para o município, as 
vantagens desse tipo de 
contratação são muitas: 
redução das despesas or-
çamentárias, profissiona-
lização da gestão do ser-
viço, poder fiscalizatório, 
remuneração do parceiro 
privado de acordo com 
seu desempenho e trans-
parência são as princi-
pais. “Decidimos votar e 
aprovar esse importante 

projeto agora porque en-
tendemos que a cidade 
precisa voltar a crescer 
quando a pandemia de 
coronavírus for vencida. 
As PPPs darão a possi-
bilidade de aumento dos 
investimentos privados 
em Jaguariúna, o que é 
fundamental para esse 
processo”, explica o ve-
reador Walter Tozzi, líder 
do governo na Câmara. 

Segundo o Projeto 
de Lei nº 005/2021, o 
programa de parcerias 
público-privadas muni-
cipal observará algumas 
diretrizes como eficiên-
cia na execução e no uso 

dos recursos públicos, 
responsabilidade fiscal 
na celebração e execu-
ção das parcerias, res-
ponsabilidade social e 
ambiental, transparência 
dos procedimentos e das 
decisões, sustentabilida-
de financeira e promoção 
da participação popular 
mediante realização de 
consultas e audiências 
públicas.

Nas PPPs também se-
rão previstos os resulta-
dos e metas a serem atin-
gidos, o cronograma de 
execução e os critérios 
objetivos de avaliação de 
desempenho a serem uti-

lizados, as penalidades 
aplicáveis aos parceiros 
em caso de inadimple-
mento contratual, o pra-
zo de vigência (no míni-
mo cinco e no máximo 
de 35 anos), entre outros 
critérios.

Exemplos de sucesso
No Brasil, várias PPPs 

foram concretizadas com 
sucesso, com uma gran-
de variação de objetivos, 
envolvendo desde hos-
pitais públicos (Bahia) 
e estradas e saneamento 
básico (São Paulo) até 
presídios e iluminação 
pública (Minas Gerais).

O Estado volta para a 
fase vermelha do Plano São 
Paulo a partir de segunda-
-feira, 12, com liberação de 
jogos de futebol sem públi-
co e da abertura de lojas de 
material para construção. A 
medida deve durar ao me-
nos até o dia 18. 

O anúncio foi feito 
nesta sexta-feira, 09, pelo 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) em pronun-
ciamento no Palácio dos 
Bandeirantes. O governa-
dor João Doria (PSDB) 
não participou da coletiva. 
Atualmente, o estado está 
na fase emergencial, com 
mais restrições e uma es-
pécie de toque de recolher 
das 20h às 5h. 

Na avaliação do gover-
no, as medidas restritivas 
adotadas nas últimas sema-
nas “começam a dar resul-
tado”, como disse Rodrigo 
Garcia na coletiva. A equi-
pe, no entanto, reforça que 
ainda não é possível falar 
em relaxamento das regras 
e é preciso manter o alerta 
até que haja queda consi-
derável de casos, mortes e 
internações por Covid-19.

Apesar da mudança de 

Março registra recorde de mortes 
e casos confirmados de Covid 
em Jaguariúna

Prefeitura de Jaguariúna adota PPPs para gerar 
economia e aumentar eficiência na administração

Estado volta para a fase vermelha do Plano SP

Dados da Saúde de Jaguariúna

encontrava-se com ocupa-
ção de 200% e leitos inter-
mediários com 100%.

Até esta quinta-feira, 
08, Jaguariúna havia re-
gistrado 95 mortes por 
complicações da Co-
vid-19. A taxa de letali-

dade na cidade subiu para 
2,5%, a mesma registrada 
no País e inferior à do Es-
tado, de 3%.

“Março registrou o 
novo pico de casos e mor-
tes em nosso município, 
seguindo a tendência do 

que está ocorrendo em 
todo o País e no Estado de 
São Paulo. Por isso, temos 
que manter todas as medi-
das de contingenciamento 
e os cuidados para evitar-
mos a proliferação da Co-
vid”, diz a secretária.

fase, ficam mantidos: 
a proibição de cultos reli-
giosos presenciais; 
a recomendação de teletra-
balho; 
a recomendação do esca-
lonamento de horários al-
ternados para a entrada de 
funcionários dos setores de 
serviços, do comércio e da 
indústria; 
o toque de recolher das 
20h às 5h. 

Na fase vermelha, há 
algumas flexibilizações, 
como: 
a reabertura das lojas de 
material de construção; 
a retomada de eventos es-
portivos, como futebol, 
sem a presença de público 
e seguindo restrições; 
a retirada de pedidos de co-
mida diretamente em lojas 
e restaurantes - o chamado 
“take away”.

Apesar das mudanças, o governo de São Paulo ressalta que as restrições 
continuam e é necessário cumprir as regras para que se alcance 
melhores resultados
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Prefeitura instala tendas e 
organiza fluxo de beneficiários 
do novo Auxílio Emergencial
As tendas e os serviços de atendimento continuam até o fim 
do pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal 

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior determi-
nou que medidas fossem 
tomadas em relação ao 
acúmulo de pessoas pró-
ximo à Caixa Econômica 
Federal em Pedreira para 
receber o novo Auxílio 
Emergencial pago pelo 
Governo Federal.

Desse modo, a Rua 
Antônio Castelo recebeu 
quatro tendas, 50 cadeiras, 
sinal de internet, cavaletes 
de sinalização, além de 
gradil de fechamento, em 
uma iniciativa fruto de 
parceria entre as secreta-

rias municipais de Saúde, 
Educação, Planejamento e 
de Segurança, para aten-
der os beneficiários com 
mais conforto, segurança 
e organização. 

“No ano de 2020 rea-
lizamos o mesmo proce-
dimento e foi muito bem 
aceito pela população. É 
um momento difícil para 
todos, mas se nos ajudar-
mos, passaremos por tudo 
isso com menos sofrimen-
to”, ressalta o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior.

As tendas e os serviços 
de atendimento continuarão 

até o fim do pagamento do 
Auxílio Emergencial do Go-
verno Federal. “O local foi 
preparado conforme as reco-
mendações de distanciamen-
to do Ministério da Saúde. 
Os funcionários do Acessa 
Pedreira da Secretaria de 
Planejamento e da Educa-
ção, receberam treinamentos 
das equipes da Vigilância Sa-
nitária e da agência da Caixa 
Federal para bem atender a 
população, além de fornecer 
álcool em gel e máscara de 
proteção”, informa a secretá-
ria municipal de Saúde Ana 
Lúcia Nieri Goulart.

 Pedreira

A mesma ação foi realizada em 2020 e aceita pela população

DIVULGAÇÃO

Morungaba é a cidade 
do Brasil que mais expor-
tou fios de fibras artificiais 
no 1º trimestre de 2021. 
O município exportou 
US$81.945 FOB (Free 
On Board) de janeiro a 
março deste ano, de pro-
dutos enquadrados como 
“fios de fibras artificiais 
(exceto linha para costu-
rar) não acondicionados 
para venda a retalho”.

O total de exportações 
do município no primei-
ro trimestre deste ano é 
de US$384.302 FOB. As 
informações foram obti-
das no “Comex Stat”, um 
sistema para consultas e 
extração de dados do co-
mércio exterior brasileiro, 
disponibilizado pelo Go-
verno Federal.

Além de Morungaba, 
os outros municípios bra-
sileiros que mais exporta-
ram este tipo de produto 
no 1º trimestre, é Itapira, 
em segundo lugar, que ex-
portou US$65.033 (FOB), 
e Sapucaí do Sul (RS) 
que exportou US$21.100 
(FOB), na terceira colo-
cação.

Esta não é a primeira 
vez que Morungaba se 
destaca neste cenário da 
exportação. No primeiro 
semestre de 2019 empre-
sas do município exporta-
ram US$1.006.018 FOB 
em itens de vestuário e 

insumos para indústria 
farmacêutica.

No ano passado (2020), 
entre janeiro e maio, Mo-
rungaba foi a cidade do 
Brasil que mais exportou 
itens de vestuário esporti-
vo. O município exportou 
US$609.448 FOB neste 
período. O tipo de vestu-
ário mais exportado por 
Morungaba neste período 
enquadra-se na catego-
ria: “Fatos de treino para 
desporto, fatos-maca-
cos e conjuntos de esqui, 
maiôs, biquínis, calções 
(shorts) e slips, de banho, 
de malha”.

“Com uma produção 
consolidada no setor têx-
til, Morungaba cada vez 
mais vem se destacando 
nas exportações, com-
petindo com municípios 
maiores. Esta conquista 
reflete na geração de em-
prego e consequentemen-
te na qualidade de vida 
de nossa população”, co-
menta o prefeito de Mo-
rungaba, Marquinho de 
Oliveira.

Ele acrescenta que 
mesmo durante a pande-
mia da Covid-19, a pro-
dução industrial local 
prossegue em pleno cres-
cimento e que a Prefeitura 
sempre está em busca de 
novas empresas para se 
instalar na cidade, promo-
vendo o incentivo fiscal 

e outras oportunidades 
por meio da Lei do Proin-
vest (Lei Complementar 
nº39/2019).

De acordo com a ad-
ministração, há incenti-
vo para as exportações 
de itens produzidos no 
município. As empresas 
enquadradas no Proin-
vest que exportam seus 
produtos têm incentivos 
econômicos em relação 
aos fretes intermunicipais 
que tiveram como origem 
o município, e restitui-
ção de valores a título de 
participação no Fundo 
relativo ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) de exportações.

A Lei Complementar 
nº 69/2019 dispõe sobre 
o estímulo à pesquisa, 
desenvolvimento, ciência 
e tecnologia e tem como 
objetivo a ampliação do 
incentivo fiscal para a ins-
talação de novas empre-
sas no município. Além 
disso, prevê normas de 
acesso ao Programa de 
Apoio ao Investimento de 
Morungaba (Proinvest) 
que consiste na concessão 
de incentivos às pessoas 
jurídicas em diferentes se-
tores. Estão previstos no 
programa estímulos, in-
centivos, isenções e redu-
ções em impostos como 
IPTU, ISSQN, ICMS, ta-
xas, entre outros.

Número um em exportação 
de fios de fibras artificiais

 Morungaba

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Outriders chegou e com a faci-
lidade do Game Pass possibi-
litou atingir mais pessoas e 
fez o jogo se tornar um su-
cesso. O jogo pertence ao 
gênero Looter Shooter no 
qual o jogador constan-
temente acumula, troca, 
vende e desmonta itens 
para progredir no jogo; fo-
cado no cooperativo de até 
três jogadores e possuí Cross-
play programa que permite jogadores 
jogarem juntos independentemente do 
videogame, ainda está indisponível. A 
caracterização dos personagens podendo 
ser homem ou mulher é bem básico com 
algumas feições, tipo de cabelo e colocar 
alguns adereços como piercings ou brin-
cos. Os jogadores podem nomeá-
-los, porém ainda será chamado 
de “Outirider” independente-
mente do nome escolhido, 
outra característica do geme 
que pode ser ressaltada são 
as áreas que os jogadores já 
passaram não terão inimigos, o 
que faz a gameplay mais dinâmi-
ca; as bandeiras no jogo servem para 
mostrar que a área está segura, com ela 
podemos usar como viagem rápida; esse 
recurso é bastante utilizado para evitar do 
jogador ter que ficar andando por 
todo o mapa sem necessidade 
e junto com ela aparece uma 
caixa de munição, um deta-
lhe que vale apena destacar 
é a história, não será con-
tada com conversas entre o 
jogador e os personagens do 
jogo, também através de tex-
tos, o que as conversas revelam 
é só um pouquinho de a história.  

O jogo se inicia com um pequeno tex-
to dizendo que nós destruímos a Terra e 
após 83 anos no espaço finalmente che-
garam ao Planeta Enoch. Esse lugar era 
ideal para ser a nova Terra e uma cápsula 

é enviada dentro e continha cientis-
tas, os outrides (batedores, mer-

cenários) e um extenso equi-
pamento. Nosso trabalho era 
verificar se as sondas, que 
foram anteriormente para 
coletar dados do planeta e 
após isso seria confirmado 

para as demais cápsulas a 
descer no planeta, estimasse 

que contém mais de 500.000 
pessoas na nave, mas o pior acon-

tece uma tempestade de raios começa a 
surgir matando muitos, Charles que é o 
líder desta cápsula, ignora os avisos dos 
outriders e ordena que está seguro para as 
demais cápsulas pousarem    no planeta, 
o jogador é pego nessa tempestade após 
sentir que seu corpo passou por uma mu-

dança é posto em uma cápsula de 
criogenia fazendo-o hibernar por 

longos 30 anos ao acordar vê-
-se num mundo completamen-
te diferente e é ai que o jogo 
começa. 

People Can Fly desenvol-
vedora do game está estudando 

maneiras de entregar novos con-
teúdos sem a necessidade de micro 

transações ou atualizações ao jogo, mas 
isso dependerá dos jogadores, que nos 
dias 3 e 4 deixaram os servidores instá-

veis o que é um indicativo da alta 
recepção que o jogo. O diretor, 

a People Can Fly disse que 
seria maravilhoso continuar 
desenvolver essa aventura, 
é algo que depende dos jo-
gadores, se eles gostarem 

permanece no jogo, mas não 
querem colocar alguma mone-

tização para alimentar o jogo.  

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

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

Análise do jogo e People Can Fly Não pretende 
por micro transações no jogo
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‘Takeaway’ liberado
Capitaneado pelo prefei-

to de Jaguariúna, Gustavo 
Reis (MDB), o Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) decidiu liberar o uso 
do sistema “takeaway”, a 
entrega rápida de produtos 
nos restaurantes e lojas de 
todo o comércio nas 20 ci-
dades que compõem o bloco 
regional. A decisão foi to-
mada nesta sexta, por una-
nimidade, durante reunião 
virtual do Conselho.

Comércio
“O comércio tem sofrido 

muito durante esse período 
de maior restrição da pande-
mia, e ele não é o responsá-
vel pela maior disseminação 
do coronavírus, e sim as 
grandes aglomerações pro-
vocadas por festas clandes-
tinas. Por isso, essa decisão 
dos prefeitos no Conselho 
da RMC é muito importante 
pra ajudar a reduzir o im-
pacto financeiro para todo 
o comércio das cidades”, 
explicou Gustavo Reis. Du-
rante a reunião, os prefei-
tos relataram uma redução 
considerável nos números 
de casos e internações por 
Covid-19, com consequente 
diminuição da pressão sobre 
a ocupação de leitos, inclu-
sive os de UTI. “O cenário, 
no entanto, ainda é de preo-

cupação e requer cuidados”, 
diz Gustavo Reis. 

Volta à fase vermelha
Jaguariúna e todo o Es-

tado de São Paulo estarão 
de volta à fase vermelha 
do Plano SP a partir desta 
segunda-feira, 12. A medi-
da foi anunciada na sexta e 
deve durar ao menos até o 
dia 18 de abril. Atualmen-
te, o estado encontra-se na 
fase emergencial, com mais 
restrições. A avaliação do 
governo paulista e do Cen-
tro de Contingência é que 
as restrições têm trazido 
bons resultados, com desa-
celeração dos indicadores, 
mas ainda não é momento 
uma maior flexibilização da 
quarentena. 

Meio ambiente
Por falar em RMC, a 

região acaba de ganhar um 
Plano de Ação para Imple-
mentação da Área de Co-
nectividade da região de 
Campinas. Nesta semana 
o plano foi apresentado 
em evento virtual promo-
vido pelo Governos Lo-
cais pela Sustentabilidade 
(ICLEI), que contou com 
a participação do prefei-
to Gustavo Reis. O plano 
estabelece um novo para-
digma para a gestão regio-
nal da biodiversidade e do 
meio ambiente.

Parcerias
A Prefeitura de Jaguari-

úna vai implementar o Pro-
grama de Parcerias Público-
-Privadas (PPPs) no âmbito 
do município. O Projeto de 
Lei nº 005/2021, de autoria 
do Executivo Municipal, 
que institui o programa, foi 
aprovado por 11 votos a 2 
na sessão da terça-feira, 06, 
da Câmara Municipal. Com 
o projeto, o foco da Admi-
nistração num primeiro mo-
mento é viabilizar as obras 
do novo terminal rodoviá-
rio, instalação de ilumina-
ção de LED em toda a cida-
de e a construção do novo 
Paço Municipal.

CPI da Pandemia
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso determinou 
que o Senado deve instalar a 
chamada CPI da Pandemia, 
requerida por parlamentares 
mas não encaminhada pela 
presidência da Casa. Na de-
cisão, o ministro e relator 
da matéria aponta a respon-
sabilidade do presidente do 
Senado, cargo ocupado hoje 
por Rodrigo Pacheco. “De-
firo o pedido liminar para 
determinar ao Presidente 
do Senado Federal a adoção 
das providências necessá-
rias à criação e instalação de 
comissão parlamentar de in-
quérito”, escreveu Barroso.

 Bastidores do poderPrefeitura inaugura Centro 
de Enfrentamento Covid-19

 Cosmópolis

A Prefeitura de Cosmó-
polis, por meio da Secre-
taria Municipal da Saúde, 
entregou nesta semana o 
Centro de Enfrentamen-
to Covid-19 (CEC-19), no 
Bairro Paineiras. O CEC-
19, que começou a fun-
cionar logo após a inau-
guração, é destinado ao 
atendimento de testes para 
pacientes com sintomas da 
doença.

O prefeito Junior Felis-
bino, o secretário munici-
pal da Saúde, Dr. Rafael 
Gonçalves, vice-prefeito 
Dr. Maurício, e vereado-
res, estiveram presentes 
no local para a inaugura-
ção do mais novo posto. 

O objetivo da inaugura-
ção é reduzir os riscos de 
contaminação, tanto para 
os profissionais de saúde 
quanto para os pacientes, 
além de garantir mais rapi-
dez no atendimento. 

De acordo com o prefei-
to, a nova estrutura reforça o 
combate à pandemia no mu-
nicípio. “Estamos passando 
por momentos que não es-
tão sendo fáceis, mas não 
temos medido esforços du-
rante todo esse período. Se-
guimos ampliando os nos-
sos serviços, fazendo mais 
com menos, e trabalhando 
fortemente para garantir a 
saúde e a vida da nossa gen-
te”, afirma.

O espaço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h, na Avenida Es-
ter – Jardim das Palmeiras. 
O espaço conta com duas 
salas de triagem, dois con-
sultórios, uma sala de ob-
servação e uma de coleta. O 
atendimento será realizado 
por três técnicas de enfer-
magem e dois médicos.

“Tudo foi pensado para 
trazer mais agilidade e se-
gurança para a população. 
Esse novo serviço vai am-
pliar a oferta de testes no 
município, nos ajudando 
no monitoramento e iden-
tificação da situação do 
município”, reforça Junior 
Felisbino.

A Prefeitura de Pau-
línia lançou o Programa 
“Merenda no Prato”, com 
o objetivo de oferecer ali-
mentação para estudantes 
da rede pública municipal. 
Os alunos que estiverem 
inseridos em famílias em 
vulnerabilidade alimentar 
terão direito a marmitex 
pronta para consumo em 
casa.

O cadastro para ter 
acesso ao benefício fica 
disponível até este domin-
go, 11. As famílias que 
apresentarem dificuldade 
em realizar o cadastro de-
vem procurar auxílio na 
unidade em que o aluno 
está matriculado.

Serão contemplados 
alunos das EMEI’s, Ensino 
Fundamental I e II, Ensino 
Médio (regular, técnico e 
EJA). Para os alunos de 
creche, será realizada uma 
pesquisa interna de pais 
em situação de vulnera-
bilidade que não tenham 
outros filhos em idade es-
colar.

“Esta ação vem somar 
a tantas outras iniciativas 
que a Administração Mu-
nicipal tem lançado para 
combater os efeitos so-
cioeconômicos causados 
pela pandemia”, afirma o 
prefeito de Paulínia, Du 
Cazellato.

As refeições (prato úni-

co) não contemplam as 
restrições alimentares nes-
te momento e serão dis-
tribuídas diariamente, em 
embalagem lacrada, fican-
do sob responsabilidade 
do beneficiário o consumo 
de acordo com as orien-
tações contidas no lacre. 
O aluno e/ou responsável 
que não fizer a retirada do 
mamitex, sem justificativa, 
terá o benefício cancelado.

Segundo a Secretaria de 
Educação, os locais, datas 
e horários de entrega das 
refeições serão informados 
em breve. Atualmente, 17 
mil alunos estão matricu-
lados na rede municipal de 
Paulínia.

A Prefeitura de San-
to Antônio de Posse, por 
meio do Departamento de 
Agricultura e Meio Am-
biente, tem contribuído 
com os pequenos produ-
tores rurais do município, 
por meio do programa 
Patrulha Agrícola. O pro-
grama consiste em pres-
tar um serviço junto aos 
produtores com um valor 
bem abaixo do praticado 
pelo mercado.

Os trabalhos presta-
dos a estes produtores 

são: preparo do solo, pul-
verização, aplicação de 
calcário agrícola, dentre 
outras operações. O pro-
dutor que tiver interesse 
na patrulha agrícola deve 
agendar junto ao Depar-
tamento de Agricultura e 
Meio Ambiente, através 
do telefone (19)3896-
1281, para a realização 
dos serviços.

Até o momento, a pa-
trulha já atendeu mais 
de 60 produtores rurais, 
proporcionando condi-

ções de aumento de ren-
da nas propriedades com 
técnicas atuais. O depar-
tamento também auxilia 
principalmente os pe-
quenos produtores rurais 
nos trabalhos referentes à 
conservação do solo, por 
meio da marcação de cur-
vas de nível e, também, 
presta todas as orienta-
ções técnicas referentes 
às análises de solo, época 
de plantio, controle das 
principais pragas e doen-
ças das culturas.

DIVULGAÇÃO

Secretaria da Saúde confirma auxílio à prefeitura

 Holambra 

 Serra Negra

Prefeitura lança o “Programa 
Merenda no Prato”

Avaliação diagnóstica com alunos da rede pública 
municipal de ensino é realizada no município

Agricultores do município são 
beneficiados com Programa 
Patrulha Agrícola

 Paulínia

 Santo Antônio de Posse

A Secretaria de Esta-
do da Saúde confirmou a 
liberação de recursos fi-
nanceiros à prefeitura de 
Serra Negra. A iniciativa, 
resultado de reivindicação 
do deputado Edmir Chedid 
(DEM) ao governo estadu-
al, prevê o pagamento das 
despesas da administração 
pública municipal com a 
manutenção dos oito leitos 
de enfermaria Covid-19 
implantados no Hospital 
Santa Rosa de Lima. 

De acordo com o par-
lamentar, a prefeitura está 
com dificuldades em man-
ter os leitos aos pacientes 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS). “Apesar do em-
penhado em manter este 
benefício à comunidade, 
o prefeito Elmir Chedid 
explicou que sem o apoio 
do governo estadual será 
muito complicado garantir 
a qualidade dos serviços 
prestados aos pacientes 
com Covid-19”, diz.

Edmir Chedid explicou 
que, além dos leitos de 
enfermaria, a administra-
ção pública municipal tem 

A nova estrutura reforça o combate à pandemia no município

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

O Departamento Muni-
cipal de Educação de Ho-
lambra começou a realizar 
nesta semana, uma ava-
liação diagnóstica com os 
alunos da rede. A ação tem 
o objetivo de identificar as 
dificuldades de aprendiza-
do que possam ter surgido 
com a suspensão das au-
las presenciais em função 
da pandemia e estabelecer 
planos pedagógicos espe-
cíficos e direcionados para 
recuperar eventuais prejuí-
zos.

Participam do proces-
so estudantes dos ensi-
nos Fundamental I e II e 

também da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 
O trabalho segue pelas 
próximas semanas e está 
sendo realizado por meio 
de agendamento, seguin-
do todos os protocolos de 
segurança para evitar a 
disseminação do novo co-
ronavírus.

“Os alunos estão há 
mais de um ano afastados 
das escolas, sem aulas pre-
senciais, e apesar das di-
versas ferramentas que de-
senvolvemos para estudo 
à distância neste período, 
entendemos que dificulda-
des podem surgir”, explica 

o prefeito Fernando Capa-
to. “Nossa preocupação é 
garantir que essas dúvidas 
sejam sanadas, garantindo 
o aprendizado”.

Segundo o diretor mu-
nicipal de Educação, Ale-
xandre Moreira, os alunos 
“vão ser recebidos pelos 
professores e responderão 
um questionário, que será 
de fundamental importân-
cia para elaboração de uma 
proposta pedagógica de 
recuperação e de fortaleci-
mento da aprendizagem”. 
“Queremos, com isso, ga-
rantir o melhor ensino aos 
holambrenses”, reforça.

antecipado o repasse de 
recursos financeiros a fim 
de manter as atividades 
da unidade de saúde. “No 
fim de março, a prefeitura 
teve que antecipar R$19,2 
mil para a compra e a re-
serva de oxigênio para uso 
do Hospital Santa Rosa de 
Lima. Os custos estão mui-
to elevados”, completa.

A prefeitura de Serra 
Negra repassa mensal-

mente à unidade de saú-
de R$442 mil – tesouro 
municipal – para manter 
os serviços em atividade. 
No ano, o investimento 
ultrapassa R$5,3 milhões. 
“Desta forma, o prefeito 
Elmir Chedid garante o re-
passe de 4,6% dos recursos 
da municipalidade e 22,7% 
do dinheiro destinado para 
a saúde pública previsto 
para 2021”, completa.

Iniciativa do deputado Edmir Chedid contribui com leitos Covid-19 do 
Hospital Santa Rosa de Lima

DIVULGAÇÃO
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Aniversário do município terá inauguração do 
“Memorial Covid” e revitalização do “Projeto Casulo”

 Artur Nogueira

Estado irá custear leitos a pacientes com 
Covid-19 no município

 Amparo
Cerimônia é realizada nesta sábado, 10, restrita 
apenas às autoridades locais

sejam constantes”, diz o 
prefeito do município, Lu-
cas Sia (PSD).

Memorial Covid
A prefeitura de Artur 

Nogueira irá inaugurar o 
memorial em homenagem 
às vítimas da Covid-19. O 
local escolhido foi desti-
nado a receber mudas de 
árvores que representarão 
cada vida perdida no muni-
cípio durante a pandemia. 

O objetivo da iniciati-
va além de homenagear, é 
agradecer aos profissionais 
de Saúde que estão à fren-
te do combate ao corona-
vírus e, ao mesmo tempo, 
recuperar as praças, incen-
tivando a preservação do 
Meio Ambiente. 

Projeto Casulo
O Projeto Casulo é uma 

cápsula do tempo com cerca 
de 130 horas de filmagens 
sobre o cotidiano de Artur 
Nogueira, incluindo entre-
vistas, fotos, revistas, jor-
nais, entre outros materiais. 
O projeto foi idealizado 
pelo historiador Luiz Carlos 
Fromberg Ferreira (Mano).

A cápsula foi enterrada 
em 2001, em uma profun-
didade de quatro metros. 
Na construção foi utili-
zada uma caixa de vidro, 
uma chapa de metal, além 
de uma caixa de concreto 
para resistir às ações do 
tempo e, amparado pela 
lei municipal de nº 2.579, 
a cápsula só será aberta no 
dia 10 de abril de 2100.

Município de Artur Nogueira comemora 72 anos

DIVULGAÇÃO

Devido ao cenário pan-
dêmico que o município 
enfrenta, a celebração dos 
72 anos de Artur Nogueira 
é restrita apenas com a par-
ticipação das autoridades 
locais, como vereadores, 
prefeito e vice-prefeito. 
O objetivo é não provocar 
aglomerações. A cerimônia 
é realizada neste sábado, 
10, dia do aniversário da 
cidade, na Praça do Coreto.

Seguindo todos os 
protocolos sanitários de 
combate ao coronavírus, 
a programação inclui o 
tradicional hasteamento 
da bandeira, discursos do 
prefeito e demais auto-
ridades, e disparo de 21 
tiros - gesto das forças 
armadas em homenagem 
ao aniversário da cidade. 
Além disso, a cerimônia 
dá espaço para a entrega 
da restauração e revitali-
zação do “Projeto Casulo” 
e da inauguração do “Me-
morial Covid”. 

“Apesar da pandemia, 
não podemos deixar passar 
o aniversário da nossa que-
rida Artur Nogueira sem 
uma comemoração, mes-
mo que de maneira simbó-
lica. Espero contribuir para 
o avanço e desenvolvimen-
to do município, e que as 
celebrações e conquistas 

O governo estadual con-
firmou nesta quinta-feira, 
08, que irá custear as des-
pesas com a manutenção 
dos 26 leitos de enfermaria 
e quatro leitos de UTI Co-
vid-19 do Hospital de Cam-
panha implantado na Santa 
Casa Anna Cintra, de Am-
paro. A iniciativa se deve à 
reivindicação do deputado 
Edmir Chedid (DEM) apre-
sentada ao secretário exe-
cutivo estadual da Saúde, 
Eduardo Ribeiro Adriano.

Em seu argumento, o 
parlamentar explicou que a 
demanda de pacientes pelo 
atendimento oferecido no 
Hospital de Campanha au-
mentou nos últimos dias. 
“Esta unidade de saúde 
atende Amparo e a demanda 
dos demais municípios do 
Circuito das Águas, como 
Monte Alegre do Sul e Ser-
ra Negra. Por isso, o apoio 
do governo estadual será 
fundamental à manutenção 
das atividades”, afirma.

Como consequência do 
aumento relacionado ao nú-
mero de pacientes, o Hos-
pital de Campanha deixou 
de receber pacientes pela 
Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saú-

de (CROSS). “Desta forma, 
os municípios do entorno 
não conseguem mais enca-
minhar os pacientes com a 
Covid-19 para atendimento 
em Amparo. E nas demais 
unidades da região também 
não há vagas”, comenta.

Na ocasião, o parlamen-
tar lamentou ainda a falta de 
medicamentos para os pa-
cientes com Covid-19 e de 
alto custo às unidades locais 
de saúde. “Estão faltando 
20 tipos de medicamentos 
previstos pelo Programa 
Dose Certa ao município. 
Esta situação precisa ser 
revista urgentemente a fim 
de regularizar a distribuição 
aos pacientes atendidos por 
esta iniciativa do governo 
estadual”, destaca.  

 
DRS VII

As reivindicações do 
deputado Edmir Chedid 
integram um documento 
elaborado com o auxílio do 
prefeito de Amparo, Carlos 
Alberto Martins, do vice-
-prefeito Gilberto Moreira 
Piassa Filho, e do secretário 
Municipal de Saúde, Fer-
nando Gabriel Cazotto. “O 
relatório foi devidamente 
enviado para análise e co-

nhecimento do Departa-
mento Regional de Saúde 
(DRS VII - Campinas)”, 
concluiu.

 
Região

O deputado Edmir Che-
did (DEM) também reite-
rou na reunião com o se-
cretário executivo Eduardo 
Ribeiro Adriano a solicita-
ção para aumento do repas-
se de recursos financeiros 
às demais unidades de saú-
de da região. A finalidade é 
garantir a manutenção e a 
consequente ampliação do 
atendimento gratuito pres-
tado aos pacientes dos 42 
municípios que compõem o 
Departamento Regional de 
Saúde.

Os problemas relaciona-
dos ao orçamento precário 
e à falta de equipamentos 
adequados e de remédios de 
uso contínuo dos pacientes 
constam do relatório elabo-
rado pelo parlamentar à Se-
cretaria de Estado da Saúde. 
O documento foi organiza-
do em parceria com ges-
tores públicos municipais 
– prefeitos, vice-prefeitos e 
secretários de Saúde – do 
Circuito das Águas e da Re-
gião Bragantina. 
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Em meio à crise, a lição do empreendedorismo
A decisão de empreender é árdua, mas valeu a pena para Keila Dispatto

Keila Dispatto e seu 
marido, Jaime Barbosa 
da Cunha Junior, tinham 
um café no centro de 
Amparo, Rosario Caffe, 
mas, quando começou a 
pandemia, tudo foi fican-
do muito difícil para os 
empreendedores. Primei-
ro, eles tiveram que fe-
char as portas e trabalhar 
somente com o delivery. 
Neste momento, a venda 
das marmitas, principal-
mente, foi o que manteve 
o estabelecimento.

Logo depois veio a 
Páscoa, que também foi 
muito boa, pois bolos 
caseiros são a especia-
lidade de Keila. “Então 
investi nisso. Fiz cursos 
on-line gratuitos. Todos 
que apareciam sobre isso 
eu fazia. Fiz também cur-
so de marketing e como 
superar enfrentar a pan-
demia e fomos tentando 
segurar”, conta.

Embora os proprie-
tários do café não te-
nham medido esforços 
para manter a engrena-
gem funcionando, a ren-
da caiu em 85%. Keila 
conta que mesmo sem 
funcionários os empresá-
rios não estavam conse-
guindo se manter de jeito 
nenhum. “Vieram clien-

tes novos sim, mas só 
para as marmitas. Eram 
mensais, mas ainda não 
dava! Conta de luz alta, 
aumento de tudo que 
precisávamos e não tive-
mos acordo no aluguel”. 
Com isso, eles decidiram 
fechar o Café para não 
acumular mais contas, 
pois acreditavam que a 
situação poderia virar 
uma bola de neve.

Em cinco meses de 
pandemia as portas do 
Rosario Caffe foram fe-
chadas. A partir daí, Ke-
ila decidiu fazer o que a 
grande maioria das pes-
soas estavam fazendo 
naquele momento: traba-
lhar em casa. “Comecei 
a trabalhar em casa com 
as mesmas coisas que fa-
zia no Café, até mesmo 
porque tínhamos clientes 
mensais de marmitas e 
não poderíamos abando-
nar”, conta.

Seu marido, Jaime, 
também recomeçou. Ele 
começou a trabalhar com 
transporte de aplicativo 
um mês depois. A alter-
nativa que os dois esco-
lheram naquele momen-
to foi feita na esperança 
de que tudo estivesse 
melhor neste ano. 

E foi dessa maneira 

que Keila recomeçou. 
Com o intuito de abrir 
uma coisa menor em sua 
garagem ela continuou 
fazendo o que fazia no 
Café, mas agora sua co-
zinha. “Abrir uma coisa 
menor na minha gara-
gem implicava em mudar 
o portão, encanamento, 
pia, umas coisas ali e 
outras ali. Então fui com 
calma, com paciência, 
fazendo muitas cotações 
para tudo o que eu queria 
fazer”.

Keila conta que desa-
nimou muitas vezes, que 
teve vontade de procu-
rar um emprego formal, 
fazer curso, quis desis-
tir mais uma vez. “Mas 
quando você acredita e 
ama o que faz, não tem 
caminho que te levo para 
outro lugar. É aquele o 
seu lugar e ponto”, afir-
ma.

Assim, Keila foi ajei-
tando a garagem que 
agora é sua loja. No dia 
08 de fevereiro, quando 
tudo estava em ordem, 
ela viu seu projeto rea-
lizado. A loja de bolos 
doces e salgados é um 
sucesso, conta. “Tantos 
clientes que iam no Café 
vieram me prestigiar. 
Meus clientes são fiéis 

Reflexos da PANDEMIA
7por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

Trabalhando como 
consegue na modalidade 
delivery, Keila tem uma 
ajuda especial de seu fi-
lho mais novo, Jaime 
Barbosa da Cunha Neto, 
que quando não está na 
aula on-line lhe ajuda 
com as entregas. Em todo 
o processo de vendas sua 
maior propaganda foi e é 
o boca a boca e a inter-
net. Seu WhasApp é seu 
trabalho. 

Ela afirma que fácil 
não foi e nem está sen-
do. Para ela, insegurança 
é a palavra do momento, 
pois não se sabe como as 
coisas vão ficar. “Mas o 
importante é confiar, é 
amar o que faz e acredi-
tar em você mesma”, diz. 

Lá atrás, Keila achava 
que era um erro fechar 
seu comércio, que ela 
nunca mais seria dona do 
próprio negócio. “Mas 
hoje não. A pandemia nos 
trouxe novas oportunida-
des. Meu marido tem uma 
grande cartela de clientes 
que muitos são do Café 
e vieram novos também, 
graças a Deus. E eu ad-
ministro minha lojinha 
do meu jeito, com o meu 
tempo, entre ser dona de 
casa, empresária, mãe e 
esposa”, finaliza.

demais”, comemora. 
Mas, depois de traba-

lhar com as portas aber-
tas por todo o mês de fe-
vereiro, um novo decreto 
estadual fez com que Ke-

ila parasse. “E de novo a 
Páscoa me salvou”, diz. 
Agora, a empreendedora 
espera, com esperança, 
a decisão do Estado para 
poder reabrir.

Apesar de não ser sua 
área de atuação, Adriano 
Boreli, de 50 anos, viu uma 
oportunidade no início da 
pandemia e começou a 
vender testes de Covid-19, 
oxímetro e termômetros. 
Durante uma viagem de 
vendas para São Paulo, em 
abril de 2020, ele pegou 
Covid-19, mas demorou a 
ser diagnosticado e trata-
do.

Adriano conta que ain-
da em viagem começou a 
sentir fraqueza e cansaço, 
mas por estar em uma ro-
tina intensa de trabalho, 
não estava se alimentando 
corretamente e associou os 
sintomas a isso. Ao retor-
nar para Jaguariúna, teve 
febre. 

A febre estendeu-se por 
quatro dias, momento em 
que Adriano desconfiou 
que pudesse ter pegou a 
Covid-19 e então pagou 
para fazer o exame de san-
gue. O resultado deu nega-
tivo. Sua esposa, grávida, 
também fez o exame e teve 
o mesmo resultado.

Mais três dias se pas-
saram e Adriano voltou a 
sentir-se muito mal. Neste 
momento sua esposa já ha-
via perdido o olfato e pa-
ladar. Ambos foram para 
a Unidade de Campanha e 
para ele foi receitado um 
remédio. 

Diante disto e vendo 
seu quadro de saúde sem 
melhora, Adriano procu-
rou seu médico do plano 
de saúde, em Campinas. 
Lá, ele fez uma tomografia 
e o médico afirmou: você 

tem Covid-19. “Ele identi-
ficou que meu pulmão es-
tava comprometido”, con-
ta. Dois dias depois ele fez 
o teste do cotonete.

Passados mais de sete 
dias com febre e indo e vin-
do para lá e para cá, Adria-
no recebeu a visita de uma 
amiga da área da saúde em 
sua casa, onde ela consta-
tou seu estado de saúde e 
no dia seguinte, sem me-
lhora, ele foi levado para 
a enfermaria do Hospital 
municipal com sua esposa. 
Ela foi liberada logo pela 
noite e ele lá permaneceu, 
na UTI, pois sua oxigena-
ção estava baixa.

“Eu saí de lá 11 dias 
depois”, conta. “Eu tinha 
noção que era dia e era 
noite, mas não me lembro 
de muita coisa”. 

Durante este tempo, 
foi confirmado também 
que sua esposa pegou Co-
vid-19, mas ela não teve 
complicações. Ficou ape-
nas em isolamento. Adria-
no lamenta que ela, mesmo 
saindo de casa apenas para 
ir a consultas médicas, 
contraiu a doença. 

Na UTI, devido à falta 
de oxigenação, Adriano 
foi submetido a três exa-
mes de gasometria por 
dia. Esse exame é utili-
zado em situações críti-
cas de insuficiência res-
piratória e é uma solução 
importante para análise 
e para o gerenciamento 
dessa condição. Durante 
todo o tempo de interna-
ção, foram realizados 35 
exames deste.

“O Hospital daqui é ex-
celente. Quando alguém 
fala mal eu tenho vontade 
de brigar”, brinca. “Eu sou 
muito grato pelo Hospital. 
Já tive dengue três vezes e 
quando tive na última vez, 
eu caí quatro vezes de con-
vulsão. Me trataram muito 
bem e agora não foi dife-
rente”, conta.

Agora, Adriano está 
bem, recuperado, mas per-
deu 11kg durante a inter-
nação. Seu filho nasceu de 
forma prematura, mas toda 
a família está bem.

No entanto, Adriano 
preocupa-se com toda a 
situação pela qual passou. 
“Eu consegui ser trata-
do a tempo devido a uma 
amizade da área da saúde 
que fez uma visita em mi-
nha casa e disse que se eu 
não melhorasse até o dia 
seguinte eu precisaria ser 
internado”, conta.

“Eu fico triste, pois se 
eu não tivesse o contato 
dessa pessoa eu tinha mor-
rido. As pessoas não estão 
sendo medicadas na hora 
certa”, alerta. 

Adriano pratica espor-
tes, foi acometido com a 
Covid e precisou de um 
leito de UTI. Por isso, in-
dependente da idade ou 
condição, é preciso cuidar-
-se. “A doença atinge cada 
um de um jeito”.

Vacinação
Adriano será imuniza-

do no dia 22 de maio. “Eu 
tomo de litros se tiver, pois 
eu sei o que eu passei lá 
dentro”, brinca.

Espaço de Keila

Após dias em casa com febre, 
homem fica 11 dias na UTI com 
Covid-19 e pede conscientização
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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

Dizem que antes 
de morrer, sua 

vida inteira passa 
diante dos seus 
olhos. Faça com 
que valha a pena 

assistir

“

“

Fofoca
Alô Alô BBB21!!! Porque 
esse BBB21 é o assunto 
do momento e muitas 
polêmicas estão 
acontecendo dentro dessa 
edição. O destaque da 
semana foi a eliminação do 
sertanejo Rodolfo, que tudo 
indica, foi eliminado por 
causa de uma “brincadeira” 
em relação ao cabelo Black 
Power do participante João. 
Rodolfo fez uma comparação 
entre o cabelo do João e 
uma peruca de homens das 
cavernas. 
A repercussão foi grande 
após João repudiar esse 
tipo de brincadeira no ao vivo com Thiago Leifert. Alguns questionamentos 
surgiram acerca da forma em que João abordou o tema, pois, em um 
primeiro momento, o participante não procurou o Roldolfo para esclarecer 
que estava descontente com a situação. O que sabemos é que no final das 
contas tivemos a eliminação do Rodolfo e mais uma lição sobre empatia e 
respeito.

BELEZA & BEM ESTAR
Você sabia que antes de cui-
dar da pele, cabelo, unhas, 
você precisa cuidar de dentro 
pra fora? É isso mesmo! E o 
mercado de produtos natu-
rais está dominando nossa 
rotina. Além de trazer inúme-
ros benefícios para o seu cor-
po de uma forma geral, eles 
não possuem produtos quí-
micos, entre outros compo-
nentes prejudiciais à saúde.
Um destaque especial de cui-
dados para a mulher é o Eli-
xir da Mulher. Ele melhora o 
seu humor, reduz ansiedade, 
além de te promover energia 
física e mental e o melhor, 
turbina sua vida sexual.
Retém mais benefícios: Re-
duz os efeitos da  TPM, me-
nopausa, calor excessivo; 
suor excessivo; retenção de 
líquido;  excesso de peso; 
constipação; inflamação nos 
ovários; inflamação no útero; 
cólicas menstruais; corrimen-
to e anemia.
Um produto natural composto com ervas poderosas: Vitamina C, Maca Perua-
na, Barbatimão, Aoniada, João da Costa, Sangra d’água, Camomila e Amora.
Para maiores informações e compras com Desconto ALÔALÔGAZETA: (19) 
98410-7441
E se você quer receber o nosso selo de aprovação para o seu produto 
entre em contato que informaremos mais detalhes.

Moda

Desafio da semana

Atualidade

Sobreposição, aquele truque que te deixa cheia de estilo sem precisar gastar 
nadinha. Estilo e tendência para nosso outono e inverno 2021, sem muita regra 
e sem mimimi. Basta sobrepor da forma que você se sente mais confortável e 
arrasar por aí.

Alô alô mulherada tem desafio 
pra vocês! Post uma foto 
no Instagram e marque a 
#AlôAlôCheiaDeEstilo (com acento 
“ô”) e o @JornalGazetaRegional 
que vamos presentear o Look 
mais curtido e repostar!

Digital influencer aqui tem vez! Já que o 
marketing de influência está dominando 
as redes, não podemos deixar de destacar 
alguns nomes e as principais temáticas.
E essa semana quem teve destaque no 
cenário foi a polêmica influencer Thayse 
Teixeira que anunciou sua segunda 
gestação. Estamos enviando muita 
saúde e paz para você e esse baby que 
está gerando. Que venham as #Publis do 
enxoval (risos)

Intolerância nas redes sociais? 
Nem parece que estamos no 
século 21. Com o aumento 
do uso das redes sociais 
também cresce a quantidade 
de usuários que acessam as 
plataformas para alimentar 
ódio e segregação. Infelizmente 
a sensação de impunidade e 
anonimato alimenta alguns 
usuários que não possuem 
condutas boas. A notícia 
importante é que as punições já 
estão registradas em Lei e nós 
estamos torcendo para que esse 
tipo de comportamento seja 
banido de nossas vidas virtuais.

O LUTO VIVE! Deixo aqui minha singela homenagem e carinho a todos os 
familiares que perderam seus entes queridos para a Covid-19.
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O setor do turismo foi mui-
to afetado durante o ano de 
2020 graças ao surgimento da 
pandemia do novo coronaví-
rus. Quando falamos da queda 
nos rendimentos para o setor 
do turismo é necessário com-
preender que, além do setor 
diretamente envolvido com 
viagens e hotelaria, há uma 
grande gama de serviços que 
são consumidos pelos turistas 
ao longo do ano e que também 
foram afetados em 2020.

Hotelaria, gastronomia, ar-
tistas e diversos outros setores 
vivem numa relação de sim-
biose com o turismo brasileiro. 
Um bom exemplo são os diver-
sos profissionais que veem sua 
renda baseada em determina-
dos períodos festivos ao longo 
do ano como: carnaval, natal 
e o réveillon; estes viram suas 
finanças serem afetadas de 
forma totalmente inesperada e 
sem expectativa de que a situa-
ção se normalize rapidamente.

Segundo uma estimativa 

da Fundação Getúlio Vargas 
publicada ao final de 2020, o 
prejuízo sofrido pelo setor no 
último ano e ao longo deste po-
derá ficar em torno de R$ 160 
bilhões, além do fechamento 
de até 1,1 milhão de postos de 
trabalho. Os valores apresen-
tados pela fundação são muito 
pouco animadores para aque-
les que pertencem ao setor ou 
que aguardam pela retomada 
plena das atividades turísticas, 
inclusive para poder fazer via-
gens desejadas e que tiveram 
de ser adiadas por conta da 
pandemia.

Segundo dados da Braz-
toa - Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo, em 
torno de um milhão de vagas 
de emprego podem ter sido 
perdidas no setor ao longo de 
2020. Enquanto o faturamento 
das empresas ligadas a associa-
ção em 2019 chegou à soma de 
R$ 19 milhões, a estimativa da 
Braztoa é de que em 2020 o va-
lor obtido no ano passado não 

teria chegado nem mesmo a 
metade do faturamento do ano 
anterior. A Braztoa também 
relatou uma queda no seu nú-
mero de associados. Enquanto 
em 2019 a empresa possuía 76 
operadores de turismo associa-
dos, em fevereiro ela contava 
apenas com 50.

Inclusive, é nesse desejo 
reprimido de viajar que muitas 
pessoas podem estar sentindo 
nesse momento de isolamento 
social no qual muitos especia-
listas do setor apostam. Mesmo 
pessoas que não possuíam o 
hábito de viajar frequentemen-
te antes da pandemia passaram 
a planejar alguma viagem para 
o período de normalização das 
atividades para compensar este 
período de maior isolamento 
ao qual todos estão se subme-
tendo. Considerando isso pro-
fissionais do ramo estimam 
que o turismo possa ter uma 
rápida recuperação quando a 
maioria da população estiver 
imunizada e podendo voltar a 

pensar em fazer turismo. 
O turismo praticado por 

brasileiros viajando interna-
mente pelo país e por suas 
regiões de residência deverá 
ser o grande trunfo para movi-
mentar o setor. Com isso rotas 
turísticas de cidades interio-
ranas também podem ter uma 
vantagem. As pessoas atual-
mente tem dado preferência a 
irem para locais afastados dos 
grandes centros e aproveitando 
as vantagens que cidades com 
menor aglomeração de pessoas 
podem oferecer, principalmen-
te em um período em que todos 
estão preocupados com a ques-
tão de manter-se a uma distân-
cia segura de desconhecidos.

No final de 2020 e neste 
princípio de 2021 sítios e chá-
caras tem sido considerados 
uma ótima opção para quem 
deseja sair de suas casas nos 
grandes centros, mas ainda as-
sim manter-se dentro das nor-
mas de segurança sanitária pre-
vistas por causa da Covid-19. 

É natural que em um período 
em que tantas pessoas estão 
mais presas dentro do concreto 
de suas casas e apartamentos 
há tantos meses elas sintam a 
necessidade de se reconecta-
rem com a natureza e o meio 
ambiente através do turismo. 

Outro fator que poderá 
favorecer o turismo de brasi-
leiros conhecendo pontos tu-
rísticos dentro do próprio Bra-
sil é o alto valor do dólar em 
relação ao real atualmente. A 
moeda americana está custan-
do mais de cinco reais e cami-
nhando para atingir seis reais 
ao lado deste ano, caso nada 
mude na economia nacional 
e mundial. Com um dólar tão 
caro fica pouco convidativo 
viajar para destinos nos Es-
tados Unidos ou na Europa. 
Com isso, brasileiros pouco 
adaptados a realizarem via-
gens nacionais poderão passar 
a conhecerem destinos locais 
que não lhe são costumeiros 
e da mesma forma turistas já 

adaptados aos roteiros locais 
poderão buscar destinos me-
nos tradicionais em busca de 
uma maior variedade de op-
ções para o que conhecer.

Mesmo assim especialistas 
apostam que retomada do se-
tor para patamares semelhan-
tes aos de 2019 só acontecerá 
em 2023, caso a vacinação 
não ocorra de forma muito 
lenta. O turismo internacio-
nal voltado ao Brasil é prati-
camente desconsiderado em 
um período curto por causa da 
péssima imagem que o Brasil 
vem nutrindo internacional 
devido aos altos números de 
novos casos e de mortos que 
são apresentados diariamente. 
Até que as portas dos aeropor-
tos internacionais voltem a se 
abrirem para o Brasil e o tu-
rista estrangeiro volte a gastar 
seus dólares e seus euros no 
nosso país, é necessário que o 
setor turístico nacional plane-
je as melhores estratégias para 
conquistar o turista local. 

Quando optei por estudar Re-
lações Internacionais, sabia des-
de o primeiro momento que não 
seria diplomata. Sim, existem 
outras opções de carreira para se-
guir dentro da área das relações 
internacionais. 

O que me fez optar pelo 
curso, além de sempre estar nos 
meus planos trabalhar com em-
presárias de outros países, foi o 
fato que eu sempre me interessei 
por outras culturas, sempre tive 
curiosidade para conhecer mais 
sobre o dia a dia de trabalho das 
pessoas, como por exemplo o que 
os motiva a escolher a carreira, 
qual o trabalho é mais rentável ou 
praticado em determinado pais, 
diferentes processos, legislação 
de trabalho, que tipo de processo 
ou gestão de trabalho que pode-
mos aprender com eles e quais eu 
consigo implantar na minha em-
presa ou na empresa de parceiros 
empreendedores aqui no Brasil e, 
é claro, o pagamento em dólar.

Com a situação econômica 
agravada com a pandemia, inter-
nacionalizar seu produto ou ser-
viço, pode ser a solução para au-
mentar seu faturamento, podendo 
iniciar pela área que tem conhe-
cimento, mas nada te impede de 
iniciar algo totalmente novo.

O primeiro passo para conse-
guir uma rede de relacionamento 
sólida e confiável é saber se apre-
sentar de forma concisa e obje-
tiva, conhecer seu produto e os 
problemas que ele resolve.

Um breve adendo sobre o 
curso de Relações Internacionais 
que é de grau bacharelado, e tem 
duração média de quatro anos. 

Ele pode ser feito nas modali-
dades presencial e a distância, e 
se organiza, basicamente, em 4 
temáticas: Política Internacional, 
Direito Internacional, Economia 
e História. Além de garantir co-
nhecimentos extensos de Econo-
mia e Política Internacional, Leis 
Internacionais, Finanças, Resolu-
ção de Conflitos, Organizações 
Internacionais, ONU, Mercosul, 
Diplomacia e aulas sobre Polí-
tica Externa Brasileira e sobre 
Segurança Nacional e Internacio-
nal. Além disso, há uma série de 
disciplinas que simulam a prática 
profissional, como Negociações 
Internacionais, Comércio Exte-
rior e Estratégias de Negócios 
Internacionais. Ao término do 
curso, o internacionalista pode 
especializar-se em áreas como 
Política Externa ou Economia, 
mas lembre-se não é necessário 
estudar RI para internacionalizar 
seu produto.

Hoje não é necessário domi-
nar outro idioma, a não ser em 
demandas específicas, você pode 
começar trabalhando com brasi-
leiros que moram em outro país, 
não sou fluente em espanhol ou 
inglês, mas o importante é não 
ter receio de ir atras dos seus so-
nhos e projetos, sempre encontro 
empreendedores empáticos que 
compreende a dificuldade com 
o idioma, caso não sinta seguro 
com o idioma recomendo que 
comece interagindo com brasilei-
ros que moram fora ou empresá-
rios que já tiveram contato com o 
idioma português.

Para internacionalizar seu 
produto com sucesso, é necessá-

rio que estude o mercado inter-
nacional do seu produto e desen-
volva um plano de negócios claro 
e objetivo a curto e longo prazo, 
assim como um cronograma de 
processo.

Verificar a legislação do país 
também é primordial, ver os direi-
tos e deveres, como são cobrados 
os impostos, os diferentes tipos de 
horários, não estou falando somen-
te do fuso horário, mas é necessário 
verificar qual o horário da jornada 
de trabalho, o horário de atendi-
mento de bancos, principalmente 
visando pagamentos e meios de 
pagamento e qual o melhor horário 
para tratar das demandas especifi-
cas do seu negócio.

Verificar os prazos e meios de 
entrega relacionado ao seu tipo 
de serviço ou produto, no caso 
serviços administrativos pode 
ser mais prático, um e-mail ou 
compartilhar o arquivo através 
de transferências digitais resolve 
o problema, mas em casos que é 
preciso enviar um material físico, 
é necessário avaliar se é viável 
enviar por avião ou navio, quais 
são os custos e o prazo de entrega 
de cada um, para que você possa 
entregar dentro do prazo estipu-
lado em contrato para não haver 
problemas com multas por atraso 
na entrega. 

Precisa ficar atento aos as-
pectos interpessoais, os costumes 
e crenças podem facilitar e muito 
as parcerias e negociações, já ou-
viu falar em etiqueta profissional, 
é sempre bom estar atendo aos 
hábitos culturais e profissionais, 
por exemplo ao negociar com um 
empresário dos Estados Unidos, 

Alemanha, Grã Bretanha fique 
atento aos horários das reuniões 
eles não toleram atrasos e reagen-
damentos sem motivo aparente, 
empresários do Oriente Médio 
“não existe sábado ou domingo”, 
o famoso trabalha-se cinco dias e 
folga dois, ou seja, o calendário 
deles é diferente do nosso e lem-
bre-se dos horários das práticas 
religiosas, em alguns povos a ida-
de e a hierarquia está entranhada 
historicamente no hábitos cultu-
rais, como é o caso do Japão, é 
aconselhável um cuidado redo-
brado na abordagem junto aos 
membros presentes em reuniões, 
esse ponto é valido para reuniões 
presencias e online.

Uma curiosidade que não 
quero deixar de mencionar são 
os presentes no fechamento de 
contrato, no Brasil não é um 
habito enraizado, mas algumas 
empresas quando fecham uma 
parceria enviam flores, bombons 
finos, presente personalizado, 
fazem um café corporativo com 
os envolvidos, e porque não um 
churrasco para casos mais espe-
cíficos, por outro lado no Japão, 
na Indonésia e nas Filipinas tro-
car presentes é uma iniciativa 
fortemente enraizada nas tradi-
ções locais, nestes casos dar um 
presente a alguém é quase uma 
cerimônia em que se celebra a 
amizade, o respeito e a gratidão 
pelo fechamento de negócio. Na 
Ásia e no Oriente Médio, sempre 
se entrega um presente com a sua 
mão direita e para receber é ne-
cessário estender as duas mãos. 
Em Cingapura, uma pessoa nor-
malmente recusa até três vezes 

um presente antes de aceita-lo. 
No Chile, assim como em outros 
países o presente deve ser aberto 
após serem recebidos, é absolu-
tamente indelicado abrir depois, 
ao contrário da Índia, que é extre-
mamente rude abrir um presente 
diante da pessoa que o deu pra 
você.  E lembre-se estamos fa-
lando de presentes corporativos.

Outro ponto que sempre de-
vemos ficar atento é a legislação, 
fechando uma parceria o contra-
to precisa ter algumas clausuras 
especificas de um contrato in-
ternacional, recomendo que faça 
uma revisão com um profissional 
conhecedor e com experiência 
em elaboração contratados in-
ternacionais, recomendo que se 
verifique a legislação em ambos 
países em relação ao seu tipo de 
produto ou prestação de serviço 
que você atua.

Na área financeira, em es-
pecifico no setor de cobrança, 
ao qual tenho experiencia, antes 
de iniciar os contatos, levei em 
consideração vários fatores, um 
deles foi o horário, precisava 
conciliar com minha rotina, no 
fator idioma comecei com o te-
nho mais facilidade, no meu caso 
foi o espanhol, e no fator moeda 
considerei qual o seu valor refe-
rente ao real.

Há vários benefícios em in-
ternacionalizar seu serviço, como 
fortalecer o posicionamento da 
sua marca, com o networking 
você pode conseguir melhorias 
que vão te diferenciar no seu ramo 
de prestação de serviço, caso você 
tenha um produto pode entrar em 
contato direto com o fornecedor 

melhorando seu preço, podendo 
ter acesso a novas tecnologias e 
inovações. Outro benefício para 
investir nesta área é a vantagem 
financeira, com o dólar cada vez 
mais valorizado e com previsão 
de alta é uma das opções para au-
mentar seu faturamento.

Na minha experiencia no 
CLT, sempre tive contato com 
empresárias de outros países que 
vinham visitar as empresas aqui 
no Brasil, quando deixei o CLT, 
pensei que não teria mais esse 
tipo de oportunidade.

Hoje com a liberdade que te-
nho trabalhando como assistente 
virtual com foco em cobrança e 
gestora digital, para empreende-
dores que estão colocando seu 
negócio na internet, trabalho com 
empresarias da América Latina 
na área de gestão de cobrança e 
tenho parcerias com empresarias 
da Europa para gestão digital.

Tenha em mente sempre que 
os benefícios devem se estender 
para todos, e sendo conhecedor 
dos problemas que seu produto 
resolve você pode iniciar um 
primeiro contato através das 
redes sociais e ir construindo 
laços e identificando os possí-
veis obstáculos deste processo, 
antecipando ideais e propostas 
que serão compartilhadas e ne-
gociadas. A pandemia deixou 
as interações online muito forte 
no nosso dia a dia e aproveitan-
do está oportunidade porque 
não expandir seus horizontes 
profissionais, e a solução para o 
crescimento que você vem bus-
cando pode estar na internacio-
nalização do seu produto.

Perspectivas para o setor turístico brasileiro

Relações Internacionais como solução para o 
crescimento financeiro e profissional Simone Simp

Assistente Virtual

Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 
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Hoje iremos abordar 
essa forma de compra 
que está em franco cres-
cimento no Brasil, pois 
com a pandemia da Co-
vid-19 que levou milha-
res de brasileiros por op-
tar pelas compras on-line 
diante das restrições de 
circulação, resultando em 
crescimento de vendas e 
consequentemente nos fa-
turamentos das empresas 
que oferecem seus produ-
tos no comércio eletrôni-
co. A própria Associação 
Brasileira de Comércio 
Eletrônico (Abcomm) 
projeta um crescimento 
de vendas de 18% neste 
ano de 2021, em compa-
ração ao ano 2020. 

Mas, como experiência 
que vivencio no dia a dia 
a frente do Procon de Ja-
guariúna (SP), o que mais 
temos é pessoas caindo 
nos golpes aplicados pe-
los sites, principalmente 
pelos sites desconhecidos. 
Não são poucos os gol-
pes aplicados contra os 
consumidores, pois tem 
sites que de cara parece 
ser tudo legalizados, ou 
seja, com endereços com-
pletos, com cadastro na 
receita federal – CNPJ, 
inscrição estadual, tele-

fones, e uma forte propa-
ganda de marketing com 
os melhores produtos do 
mercado com preços bem 
mais em conta do que os 
sites mais conhecidos no 
mercado de (e-commerce) 
– comércio eletrônico. 

Pois bem, quando se 
faz compra por meio des-
ses sites desconhecidos e 
até os mais conhecidos, 
os mais conhecidos com 
menos frequências, são as 
consequências de pagar 
e não receber o produto, 
depois de reclamar e não 
ter mais contato com o site 
que vendeu o produto para 
restituir o dinheiro pago, 
produto errado, produto 
sem o responsável em caso 
de haver algum problema 
no seu funcionamento - ví-
cio e reclamar do produto 
em caso de defeito, prin-
cipalmente em se tratando 
de sites estrangeiros. 

Com relação as com-
pras em site estrangeiro 
se têm uma falsa ideia de 
que comprar um produto 
no exterior é mais barato. 
O valor total do produto, 
somado ao transporte, so-
mado aos impostos geral-
mente fica 60% superior 
ao valor do produto com-
prado no Brasil. E mesmo 

ficando mais barato, o ris-
co é alto se o site for de 
pessoas golpistas e sem o 
mínimo de compromisso 
com a legislação do país 
que o produto está sendo 
comercializado. 

Assim, à Fundação 
Procon do Estado de São 
Paulo dispõe de relação 
dos sites que mais tem 
reclamações e não res-
peitam os consumidores, 
podendo ser acessado: 
http://sistemas.procon.sp.
gov.br/evitesite/list/evite-
sites.php 

É de suma importan-
te que o consumidor faça 
uma análise bem porme-
norizada, isto é, com to-
dos os detalhes, minucio-
sa, com todo o cuidado 
que se possa ter, avaliando 
muito bem o produto, qual 
a empresa que está forne-
cendo esse produto, como 
é o caso do site “MER-
CADO LIVRE BRASIL”, 
que permite uma empresa 
ou pessoa colocar para 
vender produtos aos con-
sumidores com o nome da 
sua empresa e marca, e na 
condição de pessoa física, 
sem o nome da empresa 
e marca, mas somente o 
nome do produto que está 
sendo comercializado no 

site, tenha preço compe-
titivo no mercado, e aqui 
que muito caem, quando 
o preço é muito baixo, 
como no ditado popular, 
desconfie, ninguém faz 
milagre. 

Ainda nesse sentido, 
o que se faz necessário 
verificar é a garantia do 
produto, que deve estar 
de acordo com a lei, que 
segundo o nosso código 
consumerista garante, da 
seguinte forma, vejamos: 

Art. 26. O direito de 
reclamar pelos vícios apa-
rentes ou de fácil consta-
tação caduca em:

I - trinta dias, tratan-
do-se de fornecimento de 
serviço e de produtos não 
duráveis;

II - noventa dias, tra-
tando-se de fornecimento 
de serviço e de produtos 
duráveis.

§ 1° Inicia-se a conta-
gem do prazo decadencial 
a partir da entrega efetiva 
do produto ou do término 
da execução dos serviços.

Essa garantia não é o 
fornecedor/fabricante/
comerciante que escolhe 
conceder, é a lei que de-
termina, sendo assim, to-
dos devem seguir a regra 
legal, sem distinção.

Temos a Decreto nº 
7.962/13, regulamentando 
a contratação no comércio 
eletrônico, dispondo de 
várias regras para o fun-
cionamento desse mer-
cado, uma delas é, ter o 
nome do site (empresa), 
número de inscrição do 
fornecedor – CNPJ – CPF, 
endereço físico e eletrôni-
co, com as demais infor-
mações para localização e 
contato. 

O Decreto ainda pre-
vê, que as características 
essenciais do produto 
ou serviço, informações 
sobre riscos à saúde e à 
segurança dos consumi-
dores, valores dos produ-
tos e oferta, incluindo as 
modalidades de pagamen-
to, prazo de entrega ou 
prazo para execução do 
serviço, quantidade míni-
ma do produto para com-
pra, além de muitas outras 
obrigações legais que está 
no referido Decreto. 

Uma questão impor-
tante que o Decreto trás, 
no caso de arrependimen-
to da compra dentro dos 7 
dias, após entrega do pro-
duto, é que à instituição 
financeira ou administra-
dora do cartão de crédito 
não deve lançar o valor da 

compra na sua fatura e se 
tiver feito, deve estornar o 
valor lançado, nos termos 
do Decreto 7.962/13, art. 
5º, §3°, inciso l e ll, veja-
mos:

Art. 5º O fornecedor 
deve informar, de forma 
clara e ostensiva, os meios 
adequados e eficazes para 
o exercício do direito de 
arrependimento pelo con-
sumidor.

§ 3º O exercício do di-
reito de arrependimento 
será comunicado imedia-
tamente pelo fornecedor à 
instituição financeira ou à 
administradora do cartão 
de crédito ou similar, para 
que:

I - a transação não seja 
lançada na fatura do con-
sumidor; ou

II - seja efetivado o es-
torno do valor, caso o lan-
çamento na fatura já tenha 
sido realizado.

Por fim, deve-se to-
mar todos os cuidados e a 
máxima atenção na hora 
de contratar serviços no 
mercado eletrônico. No 
demais, espero que tenha 
sido útil as informações 
aqui lançadas, e cuide-se, 
pois, estamos enfrentan-
do uma pandemia do co-
ronavírus. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Compras pela internet e os cuidados que se devem 
ter na hora de contratar produtos e serviços

Direitos e deveres
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A busca legítima pelo 
pedaço de chão é uma luta 
antiga, que remonta ao iní-
cio do século passado no 
Brasil. Já naqueles tempos, 
a especulação imobiliária 
e a ganância propiciaram 
no campo uma das batalhas 
mais longevas e sangrentas 
do meio agrário brasileiro

Quando se pensa em 
questões agrárias, como re-
distribuição de terras e di-
reitos de cultivo, uma das 
questões mais polêmicas 
diz respeito aos posseiros 
e grileiros. Afinal, quem é 
que está com a razão? Qual 
a diferença entre posseiros e 
grileiros? 

Posseiros são as famílias 
que ocupam um pedaço de 
terra e passam a viver e tra-
balhar neste chão, como se 
o mesmo fosse deles. Eles 
ocupam, trabalham e culti-
vam a terra, dando oportuni-

dade de trabalho a centenas 
de outras famílias. Alimen-
tando e acolhendo cada vez 
mais pessoas.

Grileiros, por sua vez, 
são aqueles que reivindicam 
o direito de posse desta terra 
e também o direito de ven-
dê-la, tendo em vista a sua 
valorização imobiliária na 
região onde se localiza. Esta 
é uma prática considerada 
crime dentro da Lei, visto 
que os contratos de proprie-
dades são fraudados. Aliás, 
o termo “grileiro” vem jus-
tamente desta prática, de fal-
sificar documentos de terras 
colocando os papéis em cai-
xas com grilos, para enfim, 
terem um aspecto envelhe-
cido e servirem como “pro-
vas” de propriedade perante 
o juiz.  

A questão já gerou cen-
tenas de conflitos de Norte 
a Sul do Brasil. Já se tornou 

tema de novelas, filmes, inú-
meras campanhas políticas, 
tendo candidatos ora favorá-
veis à questão dos grileiros 
e ora, “sensibilizados” pelos 
posseiros. Cada qual com 
suas intenções.

Contudo, quando a ques-
tão realmente entrou no de-
bate nacional?

A questão teve o seu pon-
to alto no início do século 
XX, mais precisamente na 
Baixada Fluminense, onde 
naquele tempo, desde a co-
lonização ocorrida no século 
XVI, os campos eram culti-
vados e a atividade agrícola 
espalhada por toda aquela 
região. 

Municípios de Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias, 
Itaguaí, Magé, Cachoeiras 
de Macacu, Itaboraí, den-
tre outros, tiveram algum 
desenvolvimento agrário 
logo no início de suas for-

mações, porém, passados 
alguns anos, aquelas terras 
deixaram de ser trabalhadas, 
sendo abandonadas por seus 
respectivos proprietários.

Por outro lado, famílias à 
procura de terras, desejavam 
ocupar estas propriedades 
abandonadas, para iniciar 
um cultivo e quem sabe, te-
rem um local para viver. 

Nos anos 30, os Gover-
nos da época resolveram 
transformar a região em um 
celeiro de cultivos, capaz de 
tornar o cultivo agrário em 
um cartão de visitas de suas 
gestões. Assim, investiram 
em infraestrutura e sanea-
mento básico, concederam 
oportunidades de cresci-
mento e de plantio e atraí-
ram diversas famílias para 
esses terrenos.   

Essas áreas gigantescas 
cresceram e claro, esquen-
taram o mercado imobiliário 

ao redor delas. Isso inco-
modou a muitos ex-proprie-
tários, que reivindicaram 
para si o direito de posse 
dos terrenos (uma vez que 
o mesmos agora estavam 
valorizados) e outros tantos 
que, apenas visando o poder 
das vendas, fraudaram do-
cumentos e contratos, tudo 
pelo dinheiro.

Tais fraudes geraram 
conflitos armados e um 
derramamento de sangue 
constante em várias áreas 
rurais do país. Os grileiros 
promoviam então queimas 
de lavouras, invasões, de-
predações e constantes ame-
aças de morte às famílias. 
Compravam ainda espaços 
nos jornais para manipular a 
opinião pública.

Mas, e os políticos?
Os políticos viram nestes 

conflitos o combustível ideal 
para suas campanhas, posi-

cionando-se estrategicamen-
te do lado dos posseiros. Os 
governos militares duran-
te os anos de chumbo, por 
sua vez, escolheram o lado 
dos grileiros. Com o passar 
das décadas, embora muito 
aquém do ideal, a Justiça 
restabeleceu aos poucos a 
ordem no meio rural: De um 
número quase insignificante 
de resultados favoráveis aos 
posseiros, nos anos 40, o 
número subiu para 253 deci-
sões favoráveis nos anos 50, 
e chegou à 1.596 decisões 
favoráveis, já nos anos 60.

E hoje, acabaram-se os 
conflitos?

Infelizmente não.
Atualmente, a questão é 

ainda mais polêmica e deli-
cada e se encontra longe de 
terminar, enquanto não hou-
ver uma regularização ade-
quada e legítima da questão 
fundiária no país.

O agronegócio é o futu-
ro do Brasil, é o setor que 
está garantindo o empre-
go na atual situação. Na 
atualidade o Agronegócio 
está se evoluindo e neces-
sitando de mão de obra 
qualificada. Este setor da 
economia, se desenvolverá 
cada vez mais, visto o in-
teresse de grandes empre-
sas por adquirirem terras 
no Brasil. Atualmente es-
tamos aumentando nossa 
produtividade, utilizando 
a mesma área de produção 
sem ter necessidade de au-
mentar essa área. O artigo 
a seguir demonstra a valo-
rização da mão de obra es-
pecializada nesse segmen-
to. Boa leitura.

Veja os cargos em alta 
no agronegócio

A procura por profissio-
nais no agronegócio cres-
ce 30% impulsionada por 
startups

O agronegócio está em 
alta. Somando safras re-
cordes no Brasil e com 
expectativa de crescimen-
to de 3% no PIB neste 
ano. Esse movimento faz 
crescer a procura por pro-
fissionais do setor. Segun-
do a consultoria britânica 
Michael Page, houve um 
crescimento de 30% na 
contratação de executivos 
mais seniores do agro, 
principalmente para a área 
de finanças, em 2020.

O impulso vem do 
avanço das startups do se-
tor como as agtchecs e as 
fintechs. Mesmo na pan-
demia as agtechs valori-
zaram cerca de 44% e as 
agrofintechs (startups de 
financiamento de safra e 
insumos online) também 
despontam com investi-
mentos milionários.

Entre os cargos mais 
buscados, segundo a con-
sultoria aparecem coorde-
nador de crédito (R$ 9 mil 
a R$ 15 mil), coordena-
dor de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente (R$  9 
mil a R$  13 mil), diretor 
de relações com investido-
res (R$  30 mil a R$  60 
mil) e gerente de vendas e 
soluções (R$  13 mil a R$ 
16 mil + remuneração va-
riável).

Para Stephano Dedini, 
gerente executivo da Mi-
chael Page para o setor 
agro, a grande procura 
por esses executivos está 
sendo impulsionada pela 
necessidade de agregar 
mais expertise à operação 
das startups. “Elas devem 
acelerar a maturidade e 
implementação de no-
vas tecnologias no setor. 
Toda a estrutura de cré-
dito e tesouraria do setor 
deve ficar mais robusta 
para financiar o cresci-
mento e desenvolvimento 
das operações. Além dis-
so, posições focadas em 
sustentabilidade, relações 
institucionais, compliance 
e governança corporativa 
e relacionamento com o 
mercado de capitais tam-
bém devem ganhar volu-
me”, diz.

Ainda segundo o con-
sultor da Michael Page, o 
atual cenário do agrone-
gócio favorece a expansão 
de novos negócios e con-
tratação de líderes mais 
experientes para condução 
de projetos relevantes. “O 
Brasil tem tudo para ser 
um dos grandes protago-
nistas mundiais no desen-
volvimento de tecnologias 
e melhoria de produtivi-
dade para o setor”, afirma 
Dedini.

Confira a relação dos 
cargos em alta no agrone-
gócio:
Coordenador de saúde, 
segurança e meio 
ambiente

O que faz: responsável 
pela estrutura de saúde, 
segurança e meio ambien-
te das empresas. Atua ga-
rantindo que a cultura de 
segurança seja seguida do 
mais alto nível até o chão 
de fábrica, capacitando e 
promovendo treinamentos. 
Nesse sentido assegurar 
que as normas e leis de 
meio ambiente sejam devi-
damente seguidas.

Perfil da vaga: expe-
riência em liderança de 
equipes é obrigatório, pois 
irá contar com times maio-
res que 12 pessoas em di-
ferentes áreas. Além disso, 
conhecimento nas princi-
pais normal regulamenta-
doras (NRs), atuação di-
reta com o ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, co-
nhecimento técnico, proa-
tivo e dinâmico.

Salário: de R$  9 mil a 
R$  13 mil

Coordenador de 
suprimentos

O que faz: responsá-
vel pela ligação entre as 
estratégias do setor de 
compras e o operacional. 
Esse profissional conduz 
as negociações e as bus-
cas de novos fornecedores 
e alternativas no mercado 
para rentabilizar a verba 
da área. Também mantém 
interface com as áreas de 
produção e logística e pla-
neja o fluxo de compras 
em curto, médio e longo 
prazo.

Perfil da vaga: realiza 
o mapeamento dos pro-
cessos e normativas em 

compras e garante a pa-
dronização. Avalia curva 
ABC (categorização de 
estoque) e desempenho 
dos fornecedores. É res-
ponsável por negociar e 
garantir as métricas de 
eficiência em compras e o 
tempo desde o pedido até 
a entrega dos produtos ao 
cliente.

Salário: de R$  9 mil a 
R$ 12 mil

Gerente de vendas em 
soluções

O que faz: gere a cartei-
ra de vendas de determina-
das regiões e desenvolve 
novas soluções e produtos 
com o cliente, incluindo a 
gestão do time pela atua-
ção de ponta (vendedores, 
representantes ou um time 
híbrido). É comum encon-
trar estruturas em que esse 
profissional é o ponto de 
relacionamento junto aos 
canais de distribuição, re-
alizando a ponte com o 
fabricante, suporte as ven-
das, gestão por influência e 
suporte a treinamentos ao 
time do parceiro.

Perfil da vaga: Profis-
sionais com alta capaci-
dade de liderança, boa co-
municação e dinamismo. 
Na maioria dos casos, é re-
quisito obrigatório forma-
ção acadêmica técnica na 
área, como por exemplo, 
Agronomia, Zootecnia e 
correlatas. Precisam ter a 
capacidade de transitar em 
ambientes corporativos, 
para o desenvolvimento 
de estratégias e vivenciar 
o agronegócio junto a pe-
quenos produtores e traba-
lhar a aplicação de solu-
ções no cliente.

Salário: de R$  13 mil a 
R$ 16 mil + remuneração 
variável.

Coordenador de crédito
O que faz: gere a estru-

tura de análises de crédito 
de clientes e fornecedo-
res de alta complexidade, 
seguindo a política e os 
procedimentos de crédito. 
Possui alta interação com 
o corporativo e são res-
ponsáveis pela elaboração 
de análises financeiras e 
econômicas com o objeti-
vo de conceder o limite de 
crédito solicitado.

Perfil da vaga: profis-
sional deve possuir exper-
tise em garantias, como 
hipoteca, penhor, finanças 
pessoais e CPR, além de 
excelentes soft skills em 
para liderar especialistas e 
sêniores. Um diferencial é 
o inglês avançado e conhe-
cimentos em sistemas de 
SAP e agrométrika.

Salário: R$  9 mil e R$  
15 mil

Diretor de relações com 
investidores

O que faz: responsável 
direto pelo relacionamento 
da empresa com o merca-
do. Normalmente é o pro-
fissional que tem acesso 
à realidade financeira da 
empresa, potenciais es-
tratégias para alavancar 
resultados a curto prazo e 
sabe passar essa informa-
ção aos interessados.

Perfil da vaga: É impor-
tante para esse profissio-
nal conhecimento técnico 
em planejamento de áre-
as, como o planejamento 
financeiro ou a tesouraria. 
Além disso, competência 
na comunicação e rela-
cionamento interpessoal é 
fundamental para o cargo. 
Com equipes mais enxutas 
do que outras estruturas de 
finanças, deve prezar mais 
por ter profissionais mais 

sêniores e experientes.
Salário: de R$  30 mil a 

R$  60 mil

Coordenador de 
silvicultura

O que faz: responsável 
pela gestão dos tratos sil-
viculturais, com especia-
lidade em melhoramento 
genético de mudas de ma-
deiras nobres, nutrição de 
solos e combate às pragas. 
Deve também lançar novas 
tecnologias de medição 
dendrométricas e de ma-
peamento de inventários 
por meio de ferramentas 
automáticas e georreferen-
ciáveis.

Perfil da vaga: Lide-
rança de equipes é obriga-
tório, boa comunicação e 
criatividade. Além disso, 
conhecimento técnico fo-
cado em Silvicultura, com 
experiência em desenvol-
vimento de novas tecnolo-
gias no setor florestal.

Salário: de R$  15 mil a 
R$  20 mil.

Fonte: https://www.agro-
link.com.br/noticias/ve-
ja-os-cargos-em-alta-no-
-agronegocio_448245.
html?utm_source=agro-
link-clipping&utm_me-
dium=email&utm_cam-
p a i g n = c l i p p i n g _ e d i -
cao_6883&utm_content=-
noticia&ib=y

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Diferença entre “Posseiros” e “Grileiros”

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

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

Errata
Na edição 1770, o título do 
artigo da coluna "Mãos na 
Massa" saiu como "IAC lança 
boletim agrometeorológico para 
regiões cafeeiras paulistas". 
No entanto, o título correto, 
que não ficou em evidência 
é "Pesquisadores lançam 
publicação sobre bicho-mineiro 
no café". O mesmo ocorreu na 
edição 1771, onde título correto 
do artigo é: "Procedimento para 
coleta de amostra de solo".
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Futebol morungabense se despede do irreverente presidente “Beto Pelisson” 

Zagueiro do XV de Piracicaba é afastado por problema no coração; jogador teve Covid

Governo estadual anuncia volta imediata do 
Paulistão, com jogos apenas à noite

O futebol morungaben-
se está de luto, sofreu outra 
grande derrota, uma derro-
ta sem jogo de volta, sem 
chances de empatar ou virar 
o jogo, uma derrota dura 
demais. No sábado, 03, o 
eterno e irreverente presi-
dente do Juventus FC e do 
Morungaba EC nos deixou 
e foi morar com Deus, um 
dia após o falecimento de 
seu irmão Tidão, ambos 
por complicações devido 
ao Covid-19. Beto do Bar 
como era conhecido na pe-
quena estância, não era co-
nhecido apenas pelo tradi-
cional comércio Pelisson na 
praça João Pessoa, onde fi-
cou décadas com seu irmão 
Tidão (Aristides Pelisson) 
atendendo os morungaben-
ses e aos turistas de geração 
para geração, mas também 
era conhecido como Beto 
do bar, fundador do E.C. 
Juventus  para os mais ve-
lhos e atualmente chamado 
como Beto do campo do 

O XV de Piracicaba es-
clareceu nesta semana a si-
tuação do zagueiro Douglas 
Marques, afastado desde 28 
janeiro, quando apresentou 
sintomas da Covid-19. Em 
entrevista coletiva virtual, 
o médico do clube, José 
Roberto Alleoni, informou 
que o jogador de 35 anos 
apresentou alterações nos 
exames cardiológicos rea-
lizados após o período de 
isolamento.

O problema detectado 
foi uma inflamação em 
uma região do coração 
que pode provocar arrit-
mias e até morte súbita 
em caso de esforço exces-
sivo. Alleoni disse que o 

problema não tinha apa-
recido nos exames de pré-
-temporada, mas também 
afirmou que ainda não é 
possível estabelecer uma 
relação direta com even-
tuais sequelas da Covid.

“Após 15 dias de iso-
lamento, repetimos os 
exames que fazemos pré-
-competição, de esforço, 
ecocardiograma, e nos 
exames apareceram al-
gumas alterações no co-
ração. A partir disso, ele 
passou por um cardiolo-
gista, que passou exames 
mais precisos, que deram 
uma alteração cardiológi-
ca. Essa alteração não te-
mos noção de como acon-

teceu, se foi ou não por 
Covid”, comenta.

O médico também evi-
tou fazer projeções sobre o 
futuro da carreira de Dou-
glas Marques. “Essa é uma 
doença nova. Com esses 
resultados, o cardiologis-
ta daqui e alguns de São 
Paulo acharam melhor que 
o Douglas ficasse alguns 
meses afastado das ativida-
des físicas. Eles têm pou-
quíssima experiência para 
saber qual será a evolução 
dessa alteração. Então, 
quando completar prati-
camente três meses, repe-
timos esses exames. Daí 
vai depender da avaliação 
do cardiologista para saber 

qual será o próximo passo 
para a vida profissional do 
Douglas”.

Com o atleta afastado 
por tempo indetermina-
do, o acompanhamento do 
caso acontecerá por meio 
de exames periódicos para 
avaliar se houve evolução 
no quadro.

“Vou ficar bem”, diz 
Douglas

Também presente na 
entrevista desta tarde, 
Douglas Marques se emo-
cionou ao falar sobre o 
caso e disse ter esperança 
de que poderá retornar às 
atividades. Douglas está 
há mais de dois meses 

sem treinar, já que sen-
tiu os primeiros sintomas 
da Covid (mal-estar e um 
pouco de febre) no dia 28 
de janeiro e logo foi iso-
lado. Desde que o perío-
do de isolamento chegou 
ao fim, ele faz questão de 
estar presente no dia a dia 
do clube e interagir com os 
companheiros.

“Infelizmente é um ví-
rus que não sabemos por 
onde ele passa, e infeliz-
mente eu fui afetado. En-
carei da melhor maneira 
possível, sou uma pessoa 
muito positiva e procuro 
ajudar da forma que pos-
so. Hoje não estou poden-
do atuar dentro de campo, 

mas estou aqui todos os 
dias, interagindo com os 
atletas, e eles vêm me aju-
dando muito”, diz. “Fica-
mos até um pouco emocio-
nado porque todo mundo 
sabe a vontade que tenho 
de atuar, de treinar. A gen-
te fica um pouco chateado 
de estar dessa maneira, 
mas vindo aqui no clube, 
eu venho me transforman-
do mais, estando presente 
com os meus companhei-
ros todos os dias, e isso 
vem me dando um confor-
to maior. Tenho certeza de 
que vou ficar bom. Vamos 
refazer os exames, e tenho 
certeza que vou estar cura-
do”, finaliza. 

O governo de São Paulo 
formalizou nesta sexta-fei-
ra, 09, a autorização para o 
retorno imediato do Cam-
peonato Paulista, mas com 
jogos apenas noturnos, 
sempre a partir das 20h. 

A secretária estadual 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patrícia Ellen, 
argumenta que o horário 
foi estabelecido para evi-
tar aglomerações, já que a 
partir das 20h há restrição 
de circulação e abertura de 

locais como bares e restau-
rantes. Segundo ela, pode 
ter rodada a partir de sába-
do (depois, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia afir-
mou que a liberação já vale 
para esta sexta-feira).

O futebol esteve proibi-
do em São Paulo desde o 
dia 15 de março, quando 
entrou em vigor o plano 
emergencial de combate à 
propagação da Covid-19 
no Estado. Inicialmente, o 
prazo ia até 30 de março. 

Depois, foi estendido a 11 
de abril.

Até agora, foram reali-
zadas as primeiras quatro 
rodadas (de um total de 
12) e um jogo da quinta na 
primeira fase do Estadu-
al. Após a proibição, duas 
partidas foram levadas para 
Volta Redonda-RJ: Miras-
sol 0 x 1 Corinthians, jus-
tamente o único jogo da 
quinta rodada já disputado, 
e São Bento 1 x 1 Palmei-
ras, pela terceira rodada.

Esporte Morungabense

Frare. Durante a década de 
80 e 90 o então desconhe-
cido Juventus tornava-se o 
grande adversário do BOI 
e do MEC, sempre com um 
elenco forte e de qualidade 
eram travadas grandes ba-
talhas, jogos inesquecíveis 
nas competições municipais 
e nos torneios de futebol 
que eram tão frequentes e 
populares anos atrás. Além 
de suas conquistas, vários 
jogadores de sua equipe que 
iriam se destacando, mais 
tarde defenderiam as cami-
sas do Buenópolis e do Mo-
rungaba, excelentes jogado-
res como Pituca, Betinho, 
Lourenço, Lau, entre muitos 
outros, que tiveram grandes 
destaques na cidade. Já con-
sagrado como dirigente de 
futebol, em meados de 1999 
Beto foi convidado pelo en-
tão presidente do MEC, Sr 
Lúcio Roque Flaibam (In 
memorian) a ser o seu novo 
vice presidente para a ree-
leição  e comandar o fute-

bol do clube. O convite foi 
aceito e começava ali uma 
nova trajetória na história 
do alvi negro, e assim foi, 
o comprometimento com a 
vice presidência falou mais 
alto do que o seu amor pelo 
Juventus e aos poucos o Ju-
ventus foi parando e o MEC 
renascendo ano a ano.    

Em 2001 Beto assumiu 
pela primeira vez a direção 
do MEC como presidente, 
dividindo o seu tempo en-
tre suas paixões, a família, 
o trabalho. a reformulação 
no Estádio Fioravante Fra-
re e o amor ao Palmeiras. 
Foram duas décadas de luta 
e muito trabalho, alcançan-
do o feito inédito do clube 
ao sagrar-se campeão ama-
dor em Itatiba ao derrotar 
a equipe do São João em 
Itatiba 2005. Desde que 
assumiu o MEC, Beto foi 
o esteio, o pilar de susten-
tação do clube, apoiando e 
incentivando literalmente 
os investimentos para man-

ter o belíssimo estádio na 
mais perfeita ordem. Em 
meio a essa trajetória vito-
riosa como “cartola”, quis 
o destino colocar em seu 
caminho, o seu maior ad-
versário, o amigo Chuím 
(In Memorian) formando 
assim, uma dupla imbatível 
no futebol Morungabense 
por 18 anos. O irreverente 
presidente, com seu óculos 
de sol estilo aviador e suas 
correntes de ouro sempre 
foi querido e respeitado por 
todos os frequentadores e 
torcedores do clube e sem-
pre que tinha um tempinho 
devido aos seus compro-
missos, estava presente no 
estádio para ver de perto o 
andamento da coisas e par-
ticipar das resenhas com 
os amigos. Atualmente 
Beto fazia parte da direto-
ria como vice presidente, 
mas suas experientes colo-
cações eram respeitas por 
todos. Porém essa linda 
história de amor ao futebol 

chegou ao fim no ultimo fi-
nal de semana, onde o eter-
no presidente nos deixou, 
mas temos certeza que seu 
legado e sua história esta-
rão sempre vivas em nos-
sos pensamentos.  Fica o 
compromisso dar continui-
dade em seus ideais, man-
ter o clube em ordem e ze-
lar pelo mesmo. Em nome 
da diretoria do Buenópolis 
FC registramos aqui os 
sinceros sentimentos pelas 
perdas irreparáveis. 

Dedico essa pequena 
homenagem aos irmãos 
Tidão e Beto, aos seus fa-
miliares e a todos os jo-
gadores que defenderam 
o Juventus e o MEC, pe-
dindo a Deus que conforte 
seus corações.

Prof. Julio 
do Vadu

Morungaba, sendo o pre-
sidente que mais ficou a 
frente e o que mais fez pelo 
clube alvi negro.

Fundador, atleta, técni-
co e patrocinador do EC 
Juventus, Beto conquistou 
inúmeros títulos municipais 
jogando no campo velho do 
Morungaba EC, onde hoje é 
a praça dos italianos, porém 
alcançou a glória ao sagrar-
-se campeão da taça cidade 
de Futebol amador em 1990 
diante do Buenóplis jogan-
do no estádio Leonardo 
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Grupo UniEduK fortalece sua marca 
como grupo educacional e lança novo site

Empreendedorismo é o foco dos projetos temáticos dos cursos de Exatas do Grupo UniEduK

Caso você não se lem-
bre, não custa nada aprovei-
tar esta segunda-feira para 
refrescar a memória! Em ju-
lho de 2020, as instituições 
de ensino que já andavam 
olhando para a mesma dire-
ção, se uniram ainda mais: 
UniFAJ, UniMAX e FA-
AGROH passaram a fazer 
parte do Grupo UniEduK!

O melhor de tudo nesta 
história? Unimos inovação 
de um grupo novo e com 
energia e gás total, com a 

tradição e bagagem de nos-
sas instituições com mais de 
20 anos de atuação de refe-
rência no ensino superior 
brasileiro!

Por isso, é com muita 
honra e orgulho que hoje o 
Grupo UniEduK lança seu 
novo site (www.grupounie-
duk.com.br) apresentando 
de forma única e institu-
cional todo seu portfólio de 
cursos.

É isso mesmo, você não 
sabia que temos mais opções 

de cursos do que “apenas” 
aquele curso de graduação 
longo e presencial? Veja 
abaixo mais detalhes sobre 
nosso portfólio de cursos:

Cursos Técnicos do 
Grupo UniEduK: você 
acabou de concluir o ensino 
médio e já quer trabalhar? 
O curso técnico é um curso 
específico para adquirir uma 
habilidade específica e, de-
pois se for o caos, 

Cursos de Graduação 
do Grupo UniEduK: seu 

sonho é ter um diploma? 
Para isso, precisa fazer um 
curso de graduação, mas 
não necessariamente um 
curso de bacharelado ou li-
cenciatura (com 4 ou 5 anos 
de duração). Além destes 
cursos, o Grupo UniEduK 
oferta cursos tecnólogos 
que são cursos de ensino 
superior, mas mais curtos 
(2 ou 3 anos) e focados no 
mercado de trabalho. 

Cursos de Pós-Gra-
duação do Grupo UniE-

duK: já é formado e sente 
que precisa continuar es-
tudando para sua evolução 
profissional ser constante? 
Venha conhecer os cursos 
de pós-graduação do Grupo 
UniEduK, são ofertados na 
área de gestão e negócios, 
educação, saúde, medicina, 
medicina veterinária. Te-
mos cursos online, híbridos 
e presenciais.

Cursos Livres do Gru-
po UniEduK: acreditamos 
que o ensino deve ser contí-

nuo, para isso temos cursos 
rápidos e 100% online para 
você adquirir ou comple-
mentar aquele conhecimen-
to específico que precisa 
no trabalho ou nos estudos. 
Além disso, temos parcerias 
de cursos livres de outras 
instituições como CNA Go e 
Fundação Estudar. 

Ficou curioso? Venha 
saber mais sobre o Grupo 
UniEduK, porque só aqui o 
seu futuro é na prática!

Durante todo o semes-
tre, os estudantes dos cursos 
de Engenharia de Controle 
e Automação, Engenharia 
Elétrica e Ciência da Com-
putação do Grupo UniEduK 
trabalham projetos temáti-
cos. Neste primeiro semestre 
de 2021, em parceria com a 
Escola de Negócios, o tema 
será empreendedorismo. 

“A parceria dos cursos de 
Engenharia de Controle e Au-
tomação, Engenharia Elétri-
ca e Ciência da Computação 
com a Escola de Negócios, 
demonstra como a Institui-
ção está atenta ao mercado de 
trabalho e suas tendências. O 
tema empreendedorismo que 
está sendo abordado com os 
alunos é uma forma de poten-
cializar sua empregabilidade 
e até sua renda, sendo assim 

mais um diferencial dos nos-
sos alunos”, salienta o orien-
tador pedagógico, professor 
Leandro Velozo.

Para isso, os professo-
res envolvidos no projeto 
(Lucas Ferrari de Carvalho 
Costa, Leandro Velozo e 
John Antônio dos Reis) uti-
lizarão as Atividades Práti-
cas Supervisionadas (APS) 
com base no projeto “Gara-
gem de Negócios” que traz 
os seguintes temas: Auto-
descoberta/Autoconheci-
mento; Criatividade; Mapa 
de Empatia; Canvas – Plano 
de Negócios; Pitch Inicial; 
Mentoria; Apresentação 
Projetos + Pitch Final. 

“As APS permitirão o 
desenvolvimento de compe-
tências, habilidades, sabe-
res e fazeres relacionados às 

implementações de práticas 
empreendedoras, incorpo-
radas nos fazeres dos proje-
tos, assim, o escopo é am-
pliado, perpassando para a 
aplicabilidade econômica, e 
potencializando, no discen-
te empreendedor, o Enge-
nheiro observador de novas 
oportunidades e realizador 
de negócios”, diz o gestor 
acadêmico de Engenharia 
de Controle e Automação 
e Engenharia Elétrica, pro-
fessor André Mendeleck. 

Em seguida, o gestor 
destaca que as competên-
cias técnicas são fundamen-
tais para ser um Engenheiro 
Empreendedor, mas pre-
cisam ir além. “Questões 
como observação de opor-
tunidades de negócios, cria-
tividade, organização, es-

pírito de liderança, gestão, 
determinação, resiliência, 
perseverança, competiti-
vidade, sociabilidade, ne-
gociação, e muitas outras, 
devem fazer parte da forma-
ção do profissional. As APS 
foram planejadas para au-
xiliá-los na ampliação das 
competências”, ressalta. 

As atividades serão re-
alizadas sob a gestão do 
professor Rogério Gomes 
que coordena os encontros 
semanais. “Com o propósi-
to de aproximar os cursos e 
alunos das organizações e do 
mercado, a Escola de Negó-
cios leva uma metodologia 
de elaboração de modelo de 
negócios voltado a resolver 
problemas e, com isso, mini-
mizar os riscos, contribuindo 
com o empreendedorismo 

por oportunidades e desen-
volvendo competências em-
preendedoras nos alunos”, 
explica Rogério. 

Apresentação do Pitch 
dos alunos de ciência da 
computação

No mais recente encon-
tro promovido pelo projeto 
“Garagem de Negócios”, 
os alunos de Ciência da 
Computação apresentam o 
primeiro Pitch para Filipe 
Matos Anduz da NS Image, 
agência que atende algumas 
lojas do McDonald´s na re-
gião.  Além de comentar e 
contribuir com cada apresen-
tação, Filipe pode também 
dar importantes informa-
ções e ideias com relação a 
comunicação com o cliente, 
segmentação e também os 

canais possíveis para que os 
projetos “conversem” com 
seus respectivos públicos.

Sobra a Garagem de 
Negócios

A Garagem de Negócios 
está disponível para alunos 
de todos os cursos e pode ser 
agendada pelo e-mail ges-
tor.escolanegocios@unie-
duk.com.br O projeto tem 
por objetivo de capacitar 
os alunos, das mais diver-
sas áreas e cursos, nas mais 
modernas formas de mode-
lagem de negócios. “Uma 
trilha de aprendizagem que 
contempla os principais 
pontos do empreendedoris-
mo, transformando projetos 
em potenciais negócios por 
oportunidade”, explica o 
professor Rogério Gomes.

13
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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

“

“

A importância de se arrumar para 
ficar em casa

Depois de meses de isolamento social, pesquisas apontam um 
crescimento frequente de ansiedade e depressão no período da 
pandemia. As pessoas estão mais tristes, deprimidas e ansiosas.
O aumento destes sintomas está associado à falta de rotina que 
se instalou na quarentena. De uma hora pra outra ficamos sem 
rotina, sem vida social, mas isso não motivo para ficarmos de 
pijama o dia todo. A falta de auto cuidado pode ser um gatilho 
para transtornos mentais. 
Eu sei o que você deve estar pensando. “Você está sugerindo que 
a gente se arrume para ficar em casa?” Sim, estou.
Passar o dia de pijama vai deixar você com preguiça, desanimada 
e pouco produtiva. A longo prazo essa falta de cuidado vai mexer 
com sua auto estima. 
Acorda cedo, tira o pijama e coloca uma roupa mais arrumada. 
Penteia os cabelos, coloca um pequeno acessório. Tudo isso pode 
fazer toda a diferença no seu dia. Se olhar no espelho e se sentir 
bonita para você mesma vai fazer bem pra sua autoestima.
Eu sei que pode ser maçante passar tanto tempo em casa ter essa 
rotina de auto cuidado pode deixar os seus dias mais leves. Eu me 
arrumo todos os dias com uma roupa confortável mais arrumada, 
tenho cuidados com a pele, faço uma maquiagem leve. Isso me 
faz bem e diminui a sensação de confinamento.

Essa palavra em alguns momentos 
da nossa vida tem a capacidade de 
desestruturar tudo! Sabe aqueles 
dias que alguém chega e já te 
manda uma crítica nas primeiras 
horas da manhã e acaba com o seu 
emocional? Quem nunca passou 
por isso que atire a primeira pedra. 
Quem nunca se deixou abater por 
uma crítica?
Bem, me deixa contar um segredo 
pra vocês! Crítica não é uma coisa 
ruim não gente! No meu ponto de 
vista a crítica é um termômetro para 
o nosso sucesso. Vamos lá, vou dar 
alguns exemplos: 
Ninguém critica pessoas mal 
sucedidas, ou pessoas que nunca 
conquistaram nada, ou sem 
sucesso. As pessoas criticadas 
são as bem sucedidas, as bem 
resolvidas, as felizes, as que estão 
conquistando muito sucesso na 
vida, geralmente estas pessoas é 
que são alvo de críticas. 
O ideal é que a gente crie dentro de 
dentro de nós um filtro para avaliar 
as críticas que recebemos porque 
sim, existem críticas fazem a gente 
evoluir, pensar e refletir em que 
podemos melhorar. Existe esse tipo 
de crítica, existe pessoas que trazem 
críticas construtivas para nossa 
vida, então, quando você receber 
uma crítica faça uma  avaliação se 
ela está acrescentando na sua vida 
ou está te diminuindo.
Se for uma crítica construtiva, 
reflita sobre ela. Uma coisa é certa: 
quando é construtiva a gente 
não se sente mal em ouvi-la, pelo 
contrário, a gente até agradece a 
oportunidade de poder melhorar. 
Agora quando a crítica que vem 
para nos diminuir ofensivamente e a 
agressiva, é automático sentimento 
ruim dentro de nós. Este tipo de 
crítica eu considero o termômetro do 
sucesso lindezas, com certeza quando 
recebemos esse tipo de crítica é 
porque estamos brilhando muito.

Com a chegada do outono, os primeiros dias de frio já estão surgindo 
e em breve o inverno chegará. Acredito que este ano será mais 
complicado para as pessoas menos favorecidas, além do inverno ser a 
estação mais difícil tem mais um obstáculo, que é o coronavírus 
É um momento para sermos solidários. Sei que todos nós estamos 
passando por um momento delicado, mas quero convidá-los a refletir 
melhor sobre as pessoas que vivem em situação precária no período 
de inverno. 
É uma estação muito difícil pra essas pessoas queria deixar aqui uma 
sugestão: que tal a gente separar as roupas que não usamos mais 
para doação? Muitas vezes até esquecemos das roupas que temos  no 
guarda-roupa, ficam lá no fundo de uma gaveta ocupando espaço e 
sem nenhuma utilidade ou até mesmo aquela peça que não faz mais 
sentido pra gente  pode fazer toda a diferença na vida destas pessoas.
Quando fazemos essa limpeza no armário, trocamos a energia do 
ambiente deixamos tudo mais leve faz bem a quem precisa e mais 
bem ainda para quem faz a doação. Afinal de contas, se você está 
podendo fazer uma doação, sua posição é melhor do que a pessoa 
que está recebendo e isso é um bom motivo para se sentir grato e feliz.

Significa clássico e antigo, que já foi usado, mas está em ótimo 
estado e tem qualidade. A palavra vintage vem da idade do vinho, 

quantidade de anos para que a bebida esteja em seu melhor ponto, 
e como se sabe vinho é algo que se envelhece bem.

No mundo da moda, vintage são as roupas e acessórios antigos 
que marcam as décadas passadas. O estilo vintage traz de volta 

looks da década de 20,30, 40, 50 e 60.
É considerado vintage qualquer peça antiga. Entretanto, as 
peças não devem passar de 100 anos porque a partir daí, 

seriam consideradas antiguidades.

Quem acompanha o mundo fashion vem notando que a moda retrô 
está em alta! No mundo da moda, retrô são peças inspiradas em 
tendências antigas, mas são apenas usadas como inspirações, para 
novas produções.

O termo retrô, teve origem na década de 60 na França como 
abreviação de retrógrado. Assim pode ser considerada uma 
reinterpretação de um estilo antigo em tempos modernos.

Já ouviu falar em umectação capilar? Um tratamento 
complementar para os seus cabelos que pode ser 
feito no conforto do seu lar.
Essa técnica já é muito conhecida pelas mulheres 
de cabelos cacheados, já que possui cabelos 
naturalmente seco. Mas, não se preocupem meninas! 
Essa técnica pode ser usada em cabelo lisos e 
quimicamente tratados gerando inúmeros benefícios. 
Para que o tratamento seja bem sucedido é 
necessário um óleo que tenha uma matéria prima de 
excelente qualidade e também que seja adequado a 
sua necessidade capilar. Eu indico Kérastase e Wella 
essas marcas tem opção de nutrição e reparação é 
importante saber qual a necessidade do seu cabelo. 
Vamos aos benefícios da umectação capilar: devolve nutrientes, diminui o atrito entre os 
fios, diminui a quebra e porosidade.

Como fazer: 
Divida o seu cabelo em quatro partes e distribua o produto conforme a necessidade 
massageando bem cada mecha. Faça a noite e durma com o produto quanto mais tempo 
ficar no cabelo melhor, lave pela manhã aproveita para fazer uma hidratação o resultado é 
sensacional. Uma dica extra, quem malha e lava o cabelo logo depois do treino pode fazer 
umectação no momento que estiver treinando.

Críticas

O inverno está chegando, é momento de 
solidariedade

Vintage

Retrô 

Uma queixa constante que ouço é 
sobre não ter tempo pra nada. Isso 
mesmo!  ‘Eu não tenho tempo para 
nada’ ou ‘o dia deveria ter mais de 24 
horas’, ‘não consegui concluir meu 
trabalho’, ‘o dia hoje não rendeu o 
tempo não foi suficiente’.
Quando isso acontece não é nada 
bom, porque chegamos ao final do 
dia com uma sensação um pouco 
frustrada por não ter executado nosso 
trabalho ou tarefas corriqueiras do dia 
a dia. Mas como resolver isso ? 
É muito simples! A palavra de ordem 
neste caso é organização. É preciso 
organizar as suas tarefas. O ideal é que 
você faça uma lista, com todos os seus 
compromissos de trabalho, sociais e 
familiares.
Essa lista pode ser feita diariamente, 
semanalmente ou mensalmente. Você 
pode usar, a sua agenda uma folha de 

caderno qualquer ou até mesmo, o 
Bloco de Notas do seu telefone, o que 
você achar mais confortável ou o que 
te parecer mais prático, 
Eu costumo fazer a minha lista 
diariamente. Funciona melhor para 
mim, mas isso é muito pessoal, cada 
um vai encontrar sua fórmula ideal. 
Quando você encontrar o formato 
ideal da sua lista sendo semanal, 
mensal ou diária, é importante que 
você revise a lista todos os dias antes 
de ir descansar o seu dia seguinte 
começa ante de ir dormir ok? Vou dar 
um exemplo de como faço a minha 
lista diariamente:
Segunda-feira 
Acordar às 6h30
Café da manhã 
Treinar 50 minutos 
Confirmar a consulta médica 
Ligar para Claudia 

Almoço 
Fazer mercado 
Levar os cachorros pra tomar banho 
Assistir uma hora de curso on-line 
Orçamento da cliente as 15h30 
Ler 10 páginas do livro atual 

É importante você fazer a sua lista, 
na sequência que ela tem que ser 
executada.  Conforme vou executando 
as minhas tarefas sinalizo com um ok.  
Deste jeito meu dia fica organizado 
e não perco foco chego ao fim do dia 
com a sensação de dever cumprido. É 
um jeito simples e não muito pesado.
Vejam que eu não coloco horário, a 
não ser em tarefas específicas, que 
é pra ficar leve mesmo, porém eu 
coloco as tarefas na ordem que elas 
tem que ser executadas. Um hábito 
simples que pode fazer uma enorme 
diferença na sua vida.

Como otimizar o seu tempo e ser mais produtiva

Umectação capilar

A ordem do amor:
Primeiro o próprio, 
Depois o recíproco

“ “
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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:

MARCEL MARTINS FUKABORI e BIANCA SAITO 
BERNARDE. Ele, de nacionalidade Brasileira, gestor de lo-
gística, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 26 
de julho de 1986, residente e domiciliado na Rua Osvaldo 
Tonini, Nº 595, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ROBERTO YASTAKA FUKABORI e de SONIA MARIA 
MARTINS FUKABORI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 09 de 
março de 1995, residente e domiciliada na Rua Santo Mar-
mirolli, Nº 945, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOSÉ LUIS BERNARDE e de SIONE APARECIDA 
SAITO BERNARDE. 

THIAGO LIMA FERREIRA e CARMEN HERUZA CLE-
MENTINO DE LUCENA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em BRASÍLIA, 
DF, no dia 10 de março de 1986, residente e domiciliado na 
Rua Bahia, Nº 77, Jardim São João, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de HUGO BARTOLOMEU FERREIRA e de CLAUDIA 
LIMA FERREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, bióloga, 
solteira, nascida em JOÃO PESSOA, PB, no dia 17 de no-
vembro de 1984, residente e domiciliada na Rua Bahia, Nº 
77, Jardim São João, JAGUARIÚNA, SP, filha de CARLOS 
HUMBERTO PEDROSA DE LUCENA e de MARIA DAS 
NEVES CLEMENTINO DE LUCENA. 

VALDECI DO PRADO LUCAS e APARECIDA SUDRÉ. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, divorciado, nas-
cido em PEDREIRA, SP, no dia 25 de abril de 1978, residente 
e domiciliado na Rua Sebastião Canesso, Nº 345, Vila Canes-
so, PEDREIRA, SP, filho de JONAS LUCAS e de TERESI-
NHA DO PRADO LUCAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
empresária, divorciada, nascida em SANTA FÉ, PR, no dia 11 
de junho de 1967, residente e domiciliada na Rua Ormádio Pi-
nola Filho, Nº 21, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de  e de LINDAURA SUDRÉ. 

EDER ROGERIO DA SILVA e DAIANE APARECIDA 
ZANELATO. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário 
público municipal, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 06 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado na Rua 
Regente Feijó, Nº 327, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de SEVERINO IRINEU DA SILVA e de APARECIDA 
MIRANDA DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
empresária, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 26 
de janeiro de 1995, residente e domiciliada na Rua Regente 
Feijó, Nº 327, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VALDOMIRO ZANELATO JUNIOR e de SILVANA APA-
RECIDA TELLES DE MENEZES ZANELATO. 

ALISSON ROGÉRIO DOS SANTOS e BIATRIZ DOS 
SANTOS MARIN. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços 
gerais, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 16 de 
março de 2001, residente e domiciliado na Rua Fioravante 
Beltrame, Nº 134, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
BRÁS ROGÉRIO DOS SANTOS e de MARIA APARECI-
DA DA SILVA BIANCHINI. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 25 de 
novembro de 1997, residente e domiciliada na Rua Fioravante 
Beltrame, Nº 134, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
RICARDO QUEIROZ MARIN e de FLÁVIA SILVA DOS 
SANTOS MARIN. 

EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO e FERNANDA 
ALVES FIGUEIREDO. Ele, de nacionalidade Brasileira, ad-
ministrador de empresas, solteiro, nascido em SANTO AN-
DRÉ, SP, no dia 08 de maio de 1975, residente e domiciliado 
na Avenida Pacifico Moneda, Nº 2343, Vargeão, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de JOSÉ CARLOS FERREIRA DA CONCEI-
ÇÃO e de DULCINEA PEGORETTO DA CONCEIÇÃO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, bancária, solteira, nascida 
em PAULISTA, PE, no dia 11 de julho de 1979, residente e 
domiciliada na Avenida Pacifico Moneda, Nº 2343, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ALVES FIGUEIREDO e 
de MARIA DE FATIMA ALVES FIGUEIREDO. 

ROGÉRIO PEREIRA e THAINÁ DO AMARAL SOUZA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, corretor de imóveis, divorcia-
do, nascido em GOIOERÊ, PR, no dia 25 de janeiro de 1988, 
residente e domiciliado na Rua Aparecida Marin, Nº 207, 
Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO 
RODRIGUES PEREIRA e de MARIA APARECIDA PE-
REIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, psicóloga, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 29 de março de 1996, 
residente e domiciliada na Rua Renato Abrucez, Nº 793, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de RAFAEL MARCIO 
DE SOUZA e de EDNA RIBEIRO DO AMARAL SOUZA. 

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

JAGUARIÚNA, 08 de abril de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 09 de abril de 2021  à  15 de abril de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia 
Classificação Candidato 
104º Raissa silva de Mesquita Affonso 
105º Vania Miriam Almeida Jesus 
106º Thays Mayara Silva 

FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Paulínia 
Classificação Candidato 
62º Terlanya Kerlly Vilarim Guedes 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12X36– Paulínia 
Classificação Candidato 
28º Danielle Alves Espana 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40Hs– Paulínia 
Classificação Candidato 
92º Luciene de Oliveira Guarita 
93º Hilda de Sousa Lima 
 

Holambra, 09 de abril de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 09 de abril de 2021  à  15 de abril de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
35º Silmara Cristiane de Ataide 
36º Jaqueline Aparecida Paulista 
37º Lucas Soldateli 
 

 
Holambra, 09 de abril de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 09 de abril de 2021  à  15 de abril de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
33º Leonardo Vinicius de Franca   
34º Gustavo Fernandes Fermiano 
35º Marilia Favaro de Lima 
36º Ewerton Felipe Pereira Neves Ambrósio 
37º Vivian Caroline Oliveira Franco de Souza 
38º Viridiana De Souza Ignacio 

 
Holambra, 09 de abril de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 09 de abril de 2021  à  15 de abril de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Santo Antônio de Posse  
Classificação Candidato 
03º Josue Lourenco da Silva 

 
 

Holambra, 09 de abril de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 


