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Estado autoriza comércio a 
reabrir a partir deste domingo, 18

Prefeito de Campinas toma posse como 
vice-presidente de Saúde da FNP

Santo Antônio de Posse recebe doação 
de materiais hospitalares

Presidente da Câmara de 
Jaguariúna é eleito vice-
presidente do Parlamento 
da RMC

Jaguariúna é a primeira ci-
dade de São Paulo a ser con-
templada no programa Nossa 

Casa – Preço Social, uma par-
ceria entre a Prefeitura de Ja-
guariúna, Governo do Estado, 

Governo Federal e iniciativa 
privada. A informação foi di-
vulgada pelo secretário estadual 

de Habitação, Flavio Amary, ao 
lado do prefeito Gustavo Reis, 
durante visita no terreno onde 

serão construídas 312 unidades 
habitacionais populares pelo 
programa.                    Página 3

Com o Programa será possível a construção de 312 moradias no modelo preço social no município

Em coletiva de imprensa nesta 
sexta-feira, 16, o vice-governa-
dor de São Paulo, Rodrigo Gar-
cia, anunciou a fase de transição 

do Estado para medidas menos 
restritivas da quarentena. “A ideia 
desta fase é dar passos seguros 
sem risco de retrocedermos. Por-

tanto, o apoio da população nesse 
novo momento da pandemia no 
Estado continua sendo funda-
mental”, diz Rodrigo.    Página 3

O prefeito de Campinas, 
Dário Saadi, foi eleito e tomou 
posse como vice-presidente 
de Saúde da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP) na manhã 

desta quinta-feira, 15. A elei-
ção da nova diretoria-executi-
va e do conselho fiscal para a 
gestão 2021/2023 foi realizada 
virtualmente durante a 79ª reu-

nião ordinária da FNP e a ceri-
mônia de posse foi transmitida 
ao vivo no canal da FNP no 
YouTube.  

  Página 3

Jaguariúna é a 1ª cidade do Estado a ser 
contemplada com o Programa Nossa Casa

DIVULGAÇÃO

As moradias serão construídas em terreno no Jardim Dona Irma

Em reunião ordinária reali-
zada na Câmara Municipal de 
Vereadores de Paulínia, ficou 
definida a nova mesa diretora do 
Parlamento da Região Metropo-

litana de Campinas (RMC). O 
presidente da Câmara de Jagua-
riúna, Afonso Silva, foi eleito o 
primeiro vice-presidente do Par-
lamento.     Página 4

Reunião em Paulínia

DIVULGAÇÃO

Página 3
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Trabalhar em casa, siste-
ma adotado por profissionais 
e empresas das mais diversas 
áreas, ainda em maior número 
em função da pandemia de co-
ronavírus, tem gerado o relato 
de dores no corpo, na cabeça, 
fadiga ocular e perda de sono, 
por muitas pessoas.

Além da saúde mental, a saú-
de física desses trabalhadores 
também está sendo comprome-
tida, segundo o estudo realizado 
pelo Centro de Estudos em Pla-
nejamento e Gestão da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV Saúde).

No estudo, que contou com 
a participação Institute of Em-
ployment Studies (IES) do Rei-
no Unido e com o apoio técnico 

da empresa Sharecare, os pes-
quisadores identificaram que o 
trabalho remoto tem trazido im-
pactos na saúde e no bem-estar 
dos brasileiros. Os principais 
sintomas físicos que se torna-
ram mais frequentes que o habi-
tual são dores nas costas (58%), 
no pescoço (75%), fadiga ocular 
(55%), perda de sono (55%) e 
dores de cabeça (53%). Ainda, 
63% dos entrevistados relataram 
que não conseguem se exercitar 
como faziam anteriormente e 
46% trabalham por mais tempo 
e em horários irregulares.

Os efeitos do “home office” 
na saúde física são notados em 
locais que não foram realizadas 
as devidas adaptações do espa-

ço físico ao trabalho remoto, 
tais como ergonomia dos mó-
veis, iluminação adequada e 
intervalos de descanso.

A má postura e movimentos 
repetitivos podem ocasionar sé-
rias e dolorosas lesões, além de 
danos que comprometem a saú-
de de outros órgãos e o bem-es-
tar geral.

Os danos podem ser evi-
tados se seguidas algumas 
orientações, tais como o uso 
de cadeira e mesa que possam 
ser reguláveis para sua própria 
altura e, na falta destas, a adap-
tação do seu próprio equipa-
mento, com uso de almofadas e 
rolos de tecido, apoios para os 
pés e braços, por exemplo.

EDITORIAL
Home office e a saúde física dos brasileiros
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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*

Aquele casarão de esquina ficava na lateral esquerda 
da Praça Umbelina Bueno, confluência com a Rua 
Cândido Bueno. Projeto do engenheiro ferroviário 
Giesbrecht e construção do fundador da Vila, Cel. 
Amâncio Bueno em 1894. Por volta de 1908 este ca-
sarão  foi alugado a João Ferrari que ali residiu com 
sua esposa Eugênia Bodini e seus cinco primeiros 
filhos, assim que deixou a vida de lavrador de café 
na Barra. Ali montou seu primeiro Bar, iniciando a 
saga dos Ferrari no comércio de Jaguary.O casarão 
foi,  mais tarde adquirido pela família Turato e Ma-
sotti.  Ali Carlos Turato residiu com a esposa prof.ª 
Oscarlina Pires e com seus seis filhos: Mário, Ig-
nez, José Carlos, Heitor, Teresa e Carlito. Teresa um 
dia caiu no poço. Foi salva pelo Sr. Alfredo Fermi-
no. Em seguida o imóvel ficou com o seu cunhado, 
Hugo, casado com sua irmã Paschoalina. Turato e 
Masotti integravam uma empresa que era  proprie-
tária, dentre outras  da Fazenda Capim Fino.  Gera-
ções mais antigas lembram-se de quando Hugo e D. 
Paschoalina ali residiram. Anualmente  ali havia ex-

posição beneficente  de trabalhos manuais da Paró-
quia. Participavam assiduamente das cerimônias re-
ligiosas da Igreja. Eram pais do Prof. Noel Masotti 
(Nelito), titular em Agronomia da Luís de Queiroz 
de Piracicaba. O casal morava com sua  empregada 
doméstica,  Maria.  Quando os meninos subiam no 
muro para roubar pêras ou tocavam a buzina do seu  
Chevrolet 29 estacionado na praça, ela saia com o 
pastor alemão, em mãos, ameaçando a molecada. 
Todos fugiam. Os grandes quintais eram  formado 
por árvores frutíferas, hortaliças, ervas medicinais 
e de tempero, com muitas  flores e perfumes, com-
plementados pelo “tofraco” das angolas e outros 
cacarejares e grugulejares, quando não, pela flauta 
de um sabiá-laranjeira. Casarão muito alto com ali-
cerces de pedra justapostas e trançadas, em nível e 
prumo. Nas paredes, tijolões de barro feitos a mão. 
Assentados com barro e trançados com esmero, em 
segura amarração. Altos porões com gateiras livra-
vam a construção de umidade e permitia proteção ao 
assoalho em madeira de lei.  As regras da salubrida-

de eram seguidas à risca, assim como observavam a 
posição e percurso do sol, desinfetante natural, que 
deveria iluminar cada cômodo da casa, garantindo 
a saúde dos seus moradores. Altas portas e altas ja-
nelas, forro em madeira com recortes e em relevo. 
Madeiramento com gigantescas tesouras garantindo 
alto telhamento, estilo republicano. Não se comen-
tarão aqui a beleza dos  detalhes arquitetônicos de 
sua fachada. Quem desfrutou do privilégio de morar 
em tais habitações, conheceu a sensação agradável 
propiciada pela luminosidade natural, pelo areja-
mento, pela fartura de espaço e sensação de saúde. 
Estas casas eram um sanatório! Por volta de 1970 
aquele patrimônio histórico de esquina central foi  
vendido e infelizmente, demolido, cedendo  lugar 
ao Posto de Gasolina SHELL. Hoje,  é o  Estaciona-
mento Mantovani. 

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

Majestoso casarão de 1894 demolido em 1970

Sandra R. Ribeiro*

A pandemia já dura mais de um ano e, durante esse 
período, a liberdade de ir e vir e o convívio social fo-
ram limitados. Para cumprir a quarentena de maneira 
correta, o distanciamento social indicado para conter 
o coronavírus no mundo provocou a solidão causada 
por essas restrições e, levantou outra preocupação: a 
saúde mental na pandemia. De acordo com a Organi-
zação Mundial as Saúde (OMS), o Brasil é o país que 
apresenta maior prevalência de depressão na Améri-
ca Latina. É também considerado o País mais ansio-
so do mundo. E, para profissionais da psiquiatria, a 
solidão é reconhecida como um gatilho, um impulsor 
de transtorno de humor.
Frente a este cenário crítico de pandemia, os especia-
listas em saúde mental pensam que uma epidemia pa-
ralela afete a saúde mental da população brasileira. 
O aumento do sofrimento psicológico, dos sintomas 
psíquicos e dos transtornos mentais já dão indícios 
fortes de que está ocorrendo graves problemas rela-
cionados à saúde mental dos brasileiros.
 Psicólogos estão realizando acolhimentos virtu-
ais para suprir essa demanda e ajudar as pessoas 
na compreensão desse momento tão intenso. Além 
dos cuidados profissionais, existem pequenas ações 
no cotidiano que podem ajudar no processo de lidar 
com a pandemia e com o distanciamento social, que, 

pelo jeito, mesmo com a vacina ainda teremos que 
praticar por mais algum tempo. Assim, dizem os es-
pecialistas.
Com essas dicas você pode iniciar uma rotina mais 
leve e de autocuidado: reserve um tempo pra você! 
Não preencha seus dias apenas com atividades obri-
gatórias, libere um espaço na sua agenda para ler um 
livro, assistir a um filme, fazer exercícios físicos, ou-
vir uma música, cozinhar com tranquilidade. A es-
colha é sua: por você e para você. Esses são apenas 
alguns dos principais aspectos que fazem a diferença 
para uma rotina saudável, que priorize o bem-estar 
e a saúde mental durante a pandemia. Leve em con-
sideração aquilo que faz sentido de acordo com seu 
estilo de vida e preferência e, coloque em prática o 
que funciona em você. Com os casos ainda crescen-
do, as medidas de prevenção para a Covid-19 ainda 
devem ser seguidas, mas o cuidado com o bem-estar 
psíquico deve ser levado a sério.  A prevenção é im-
portante, pois a pessoa estará mais preparada quando 
surgir alguma doença que afete seu corpo e sua men-
te. Lembrando que mesmo com alguma enfermidade 
a pessoa pode se sentir bem e ter uma qualidade de 
vida melhor. É comprovado que a atividade física, 
uma alimentação saudável, cuidados com o corpo, 
ter uma boa noite de sono, controlar o estresse, bai-

xar a ansiedade, não levar uma vida sedentária, tudo 
isso contribui para melhorar a qualidade de vida e 
a autoestima, e, principalmente adquirir uma ótima 
imunidade que é essencial e ajuda a se prevenir con-
tra a Covid19. Assim a pessoa consegue levar uma 
vida equilibrada e resolver situações provocadas por 
eventos estressores. 
É completamente normal se sentir triste, assustado e/
ou menos produtivo que o habitual. Uma pandemia e 
o distanciamento social geram diversas emoções que 
são difíceis de lidar. Novos sentimentos são espera-
dos. Não se cobre para estar bem o tempo todo. Aba-
far e ignorar sentimentos não é saudável. Se tudo que 
está acontecendo se faz necessário, não se lamente, 
procure entender. Se colocar como parte do todo 
vai trazer autoconhecimento e facilitará à encontrar 
o equilíbrio da situação. Mesmo que fique marcas, 
você estará mais forte para lidar com elas.
Quando a dor de não estar vivendo for maior que o 
medo da mudança, a pessoa muda. (Sigmund Freud)

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

Saúde, bem-estar e qualidade de vida
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Com o Programa será possível a construção de 312 moradias no modelo preço social no município

Uma nova parceria as-
sinada entre Secretaria da 
Habitação e a iniciativa 
privada vai permitir a cons-
trução de 1.676 moradias 
no Estado, pelo Programa 
Nossa Casa, que serão re-
passadas com preço social. 
Jaguariúna é o primeiro 
município a ser contem-
plado com o Programa.

O secretário da pasta, 
Flavio Amary esteve na ci-
dade na tarde desta quinta-
-feira, 15, no espaço onde 
serão construídas as casas. 
O prefeito Gustavo Reis e 
vereadores acompanharam 
a visita.

“Esta é uma ação im-
portante do governador 
João Doria e vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, que 
lançaram o programa no 
fim de 2019 e rapidamente 
o prefeito Gustavo esteve 
conosco naquele perío-
do onde iniciamos todo o 
processo. Jaguariúna é o 
primeiro município do Es-
tado de São Paulo a lançar 
o programa Nossa Casa na 
modalidade preço social”, 
afirma o secretário Flavio. 

De acordo com ele, 
serão 312 unidades resi-
denciais construídas para 
atender a população local, 
com intuito de diminuir o 
déficit habitacional do mu-

nicípio. “Estou muito feliz 
em estar aqui. Esse é o re-
sultado do teu trabalho, do 
nosso trabalho. Da união 
e da parceria entre mu-
nicípio e estado para que 
possamos de maneira ino-
vadora construir e atender 
a população mais carente”, 
diz o secretário ao prefeito 
Gustavo. 

O prefeito municipal, 
por sua vez, agradeceu ao 
secretário por todo com-
prometimento. “Uma pes-
soa absurdamente compro-
metida em entregar. Temos 
que ter resultado e estamos 
cansados de ver pessoas 
que muitas vezes só pro-
metem e hoje estamos re-
alizando um trabalho que 
começou a mais ou menos 
um ano e meio atrás [...]”, 
lembra.

Para Gustavo, o lan-
çamento do Programa no 
município é de extrema 
felicidade, pois mostra o 
trabalho eficiente da equi-
pe da Prefeitura. “Estamos 
saindo na frente. Ficamos 
felizes em estar na vanguar-
da. Isso é muito importante 
e motivo de orgulho”. 

Segundo o secretário, 
a expectativa é que até o 
fim do ano uma nova visita 
seja realizada para acom-
panhar o início das obras. 

Em coletiva de impren-
sa nesta sexta-feira, 16, o 
vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, 
anunciou a fase de transi-
ção do Estado para medi-
das menos restritivas da 
quarentena. “A ideia desta 
fase é dar passos seguros 
sem risco de retroceder-
mos. Portanto, o apoio da 
população nesse novo mo-
mento da pandemia no Es-
tado continua sendo fun-
damental”, diz Rodrigo.

A fase de transição 
tem início neste sábado, 
17, e deve-se à queda dos 

números da pandemia no 
Estado. A partir deste do-
mingo, 18, está permitida 
a reabertura do comércio 
e a realização de cultos 
religiosos, com restrições.

A partir do sábado, 24, 
a transição amplia a rea-
bertura de serviços para 
restaurantes, salões de 
beleza e academias que 
poderão reiniciar suas 
atividades, também com 
restrições. “Portanto, tere-
mos duas semanas à frente 
na fase de transição. Nes-
ta primeira semana a fle-
xibilização é para o setor 

do comércio e na segunda 
semana, os serviços”, ex-
plica o vice-governador.

Detalhes
“Os números mostram 

que nós estamos no ca-
minho certo. Tivemos 
uma grande conquista 
do esforço de todos com 
a desaceleração da pan-
demia”, diz a secretária 
Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, Patri-
cia Ellen. De acordo com 
ela, o período de duas se-
manas de transição visa 
não perder o esforço re-

alizado até aqui e deve 
mostrar a capacidade do 
Estado de trabalhar de 
forma unida.

Nesta fase, o retorno 
deve ser seguro e gradu-
al. O toque de recolher 
é mantido, assim como 
a recomendação do te-
letrabalho para ativida-
des administrativas não 
essenciais e o escalona-
mento de entrada e saída 
de atividades de comér-
cio e serviços. “É um mo-
vimento importante que 
precisa da cooperação de 
todos”, reforça Patricia.

Na segunda semana 
da fase, que tem início 
no sábado, 24, além das 
atividades de comércio, 
o retorno gradual de ser-
viços inclui restaurantes, 
salões, barbearias, ativi-
dades culturais e serviços 
em geral das 11h às 19h. 
As academias também 
podem retornar, mas das 
7h às 11h e das 15h às 
19h.

“Tudo isso foi feito 
com diálogo com os seto-
res. E o pedido deles, em 
geral foi o retorno das ati-
vidades com voto de con-

fiança”, diz a secretária. 
“A próxima atualização 
será a partir do dia 1º de 
maio”, finaliza.

Números
O Secretário Estadu-

al da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, mostra os 
dados onde o Estado 
tem 2.722.077 casos de 
Covid-19 e 87.326 mor-
tes decorrente dela. De 
acordo com ele, essa é a 
segunda semana consecu-
tiva de queda do percen-
tual de internações. “Bai-
xamos 10%”, afirma.

Jaguariúna é a primeira cidade do Estado a 
ser contemplada com o Programa Nossa Casa

Estado autoriza comércio a reabrir a partir deste domingo, 18

Autoridades reunidas no Jardim Dona Irma onde serão construídas as 312 moradias

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

IVAIR OLIVEIRA

“Esse é o primeiro passo 
que a gente dá em parceria 
com o Governo do Esta-
do”, acrescenta Gustavo.

Sobre o Programa
O Programa conecta 

municípios e iniciativa pri-
vada e as habitações abaixo 
do valor de mercado serão 
ofertadas para famílias com 
renda de até três salários. 
Para financiar os imóveis 
junto à Caixa Econômica 
Federal, as famílias benefi-
ciadas receberão subsídios 

de até R$40 mil da Agência 
Casa Paulista, braço opera-
cional da Secretaria de Es-
tado da Habitação. 

Será possível ainda uti-
lizar o FGTS e contar com 
subsídios federais, uma 
vez que o Programa Nos-
sa Casa trabalha de forma 
articulada com o Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
Assim, o valor das presta-
ções fica compatível com a 
capacidade de pagamento 
das famílias.

Os interessados podem 

fazer o registro de interesse 
para participar do programa 
no site http://www.nossaca-
sa.sp.gov.br/. Sempre que o 
número de candidatos for 
superior às unidades so-
ciais disponíveis, a seleção 
será realizada por meio de 
sorteios públicos.

Licitação
A Prefeitura de Jagua-

riúna já deu início ao pro-
cesso licitatório para a con-
tratação da construtora que 
fará as unidades. A concor-
rência pública nº 6/2021 
foi publicada na edição de 
quarta-feira, 14, da Impren-
sa Oficial. O encerramento 
do prazo para a entrega dos 
envelopes das empresas in-
teressadas acontece no dia 
17 de maio, às 9h.“Só quem paga aluguel sabe o sofrimento 

que é tirar quase metade de seu ordenado 
para pagar aluguel”

Prefeito Gustavo Reis
“Jaguariúna é demais! Número 1 em tudo”

Prefeito Gustavo Reis
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Fernando Capato inicia processo 
para construção da primeira 
escola do bairro Imigrantes
O espaço terá capacidade para até 384 estudantes

de ampliar a estrutura de 
ensino de Holambra e de-
safogar outras instituições, 
o espaço, com capacidade 
para até 384 estudantes, 
trará benefícios de redução 
de deslocamento e de fluxo 
de veículos em horários de 
pico. “É um investimento 
necessário e muito aguar-
dado. Por isso, decidimos 
licitar e iniciar as obras 
com recursos próprios, do 
município, eliminando, 
neste caso, a necessidade 
de espera pela liberação de 
recursos do Estado ou do 

Governo Federal”, conta 
Capato. “É o dinheiro do 
contribuinte de Holambra 
sendo aplicado em benefí-
cio das pessoas daqui”.

A publicação do edi-
tal para a concorrência 
pública que dará origem 
à contratação para cons-
trução da unidade acon-
teceu na semana em que 
o governo completou 
seus primeiros 100 dias 
de trabalho. No sábado, 
10, prefeito e vereadores 
visitaram o local em que 
a obra será realizada.

 Holambra

No sábado, 10, prefeito e vereadores visitaram o local em que a obra 
será realizada

DIVULGAÇÃO

O deputado Edmir 
Chedid (DEM) garantiu 
o repasse de mais R$150 
mil aos programas de in-
fraestrutura urbana im-
plantados pela prefeitura 
de Pedreira. O recurso 
financeiro, resultado de 
emenda impositiva do 
parlamentar ao orçamen-
to estadual, será repassa-
do pela Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Regional.

Este investimento do 
governo estadual pode 
ser destinado às obras de 
recuperação e aos ser-
viços de melhorias das 
principais vias públicas, 
bem como garantir a ma-
nutenção e a consequente 
recuperação de praças e 
jardins, conforme o pro-
jeto executivo elaborado 
pelos profissionais da ad-
ministração municipal.

“O investimento é es-
sencial para a prefeitu-
ra de Pedreira. Afinal, o 
município também pre-
cisa do apoio do Estado 
para manter e expandir 
as ações em benefício 
da nossa comunidade. 
Apesar deste benefício, 
já reiterei ao governo es-
tadual a importância do 
aumento do repasse de 
recursos à prefeitura”, 
disse o parlamentar.

Entre 2019 e 2020, 
o deputado Edmir Che-

Governo do Estado confirma 
repasse de R$150 mil à prefeitura

 Pedreira

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Nesta terça feira, 13, ficou dis-
ponibilizada a atualização de 
número 30 no Warframe, 
que trouxe a jornada Call 
of Tempestarii, durante 
o inicio da jornada o jo-
gador é interceptado por 
uma nave Corpus um ini-
migo no jogo e durante a 
jornada toca a música can-
tada “Sleeping in The Cold 
Below”, o que mostra a capaci-
dade criativa da desenvolvedora de criar 
músicas marcantes como foi no caso de 
“We are Lift Together” que toca quando 
o jogador chega à cidade de Fortuna pela 
primeira vez e ao termino da jornada o 
jogador é recompensado com o diagra-
ma do Sevagoth, uma carta de coleção, 
cenário, a Skin (cosmético) para 
a Railjack da Tempestarii. 

Nesta atualização, foi adi-
cionada a coleção Zephyr 
Harrier (cosmético) arma 
secundária Epitath, dois ca-
pacetes para o Sevagoth a 
sentinela Nautilus e a refor-
mulação do sistema da Railjack. 

O que muda do antigo para o 
novo sistema? O antigo sistema usava os 
aviónicos um componente que não foi 
muito bem aceito pelos jogadores. Ago-
ra são usados os Mods na RailJa-
ck o que torna mais fácil para 
construir uma estratégia e 
outro aspecto que muda é a 
possibilidade de contratar 
tripulantes para auxiliar o 
jogador em missões. Es-
tes tripulantes podem ser 
personalizados, equipados 
e melhorados no hangar espa-
cial do Dojo (clã). Os tripulantes 
podem ser e contratados com a Ticker 
em Fortuna, mas caso o jogador possuir 
um nível de comando alto poderá adi-
cionar os Kuva Lichs convertidos no lu-
gar dos tripulantes. 

Ninja Gaiden está em hiato a 
mais de 10 anos e agora re-

gressará com uma coletânea 
que reúne os três primeiros 
jogos a desenvolvedora 
Team Ninja disse que o 
futuro do game dependerá 
de como forem às vendas, 

recentemente foi divulgado 
um trailer de como está o 

desempenho do Ninja Gaiden 
Master Collection. O jogo será 

lançado dia 10 de junho deste ano. 
Aos jogadores de Cyberpunk 2077 

foi disponibilizado mais um patch de 
correção que é para corrigir problemas 
de estabilidade geral e os problemas que 
impediam do jogador progredir, a lis-
ta de toda a correção é muito extensa, 

mas para citar alguns problemas de 
interface, visual do jogo, mis-

sões secundárias e Etc... A CD 
Projekt Red ainda quer lucrar 
com o game por mais alguns 
anos, a comunidade do game 
espera que o jogo possa se 

tornar um exemplo como foi o 
The Witcher 3: The Wild Hunt. 

A Team 17 comunicou no seu ca-
nal oficial no Youtube, que o jogo Kings 
of Sea chega dia 25 de maio para Xbox 
One e Xbox Series. Este game que tem 

como tema os piratas que levará os 
jogadores a navegar por mares 

extensos e desconhecidos à 
desenvolvedora comentou 
que o game terá um mapa 
que será gerado de forma 
procedural, o mapa nunca 

será o mesmo além de com-
binar as mecánicas de RPG.  

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”.

Atualização 30 finalmente está disponível para 
download em Warframe com o nome Call of Tempestarii

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Capato, deu 
início ao processo de con-
tratação de empresa para 
construção da primeira es-
cola de ensino fundamen-
tal do bairro Imigrantes. A 
licitação foi publicada no 
Diário Oficial Eletrônico 
do município, com aber-
tura de propostas prevista 
para a primeira quinzena 
de maio. A unidade será 
instalada ao lado da Uni-
dade de Saúde do bairro, 
dentro do Centro Esportivo 
Benedito Galli.

Com projeto elaborado 
este ano, a escola deve ter 
cerca de 1.100 m² de área 
construída e 2.400 m² de 
área coberta, com 12 sa-
las de aula, laboratório de 
informática, de ciências, 
auditório, biblioteca e 
playground. Será a primei-
ra com atendimento a esta 
faixa de idade a ser erguida 
na cidade em muitos anos.

“O Imigrantes concen-
tra hoje o maior número 
de moradias e moradores 
em toda a cidade. E pre-
cisa, em razão disso, de 
uma escola para atender à 
demanda local”, explica o 
prefeito.

Segundo Capato, além 

did garantiu o repasse de 
R$1,5 milhão à prefeitu-
ra de Pedreira. O recurso 
financeiro foi destinado à 
saúde pública e à educa-
ção. “Com o investimen-
to, garantimos a constru-
ção de uma unidade do 
Programa Creche Escola 
para atender 150 crianças 
do município”, concluiu.

 
Recursos

Edmir Chedid garantiu 
ainda recursos à infraes-
trutura urbana, por inter-
médio de emendas impo-
sitivas para o orçamento 
estadual, às prefeituras de 
Águas de Lindoia, Am-
paro, Bragança Paulis-
ta, Brotas, Cosmópolis, 
Cubatão, Holambra, Mo-

rungaba, Lindoia, Mon-
te Alegre do Sul, Nazaré 
Paulista, Santa Cruz das 
Palmeiras, Santo Antônio 
de Posse, Serra Negra, 
Socorro, Tuiuti e Vera 
Cruz.

Na área da saúde pú-
blica, foram contempla-
das entidades ou prefeitu-
ras de Atibaia, Cachoeira 
Paulista, General Salga-
do, Ilhabela, Ipuã, Itape-
tininga, Itapira, Itararé, 
Itatiba, Ituverava, Jagua-
riúna, Jarinu, Joanópolis, 
Lorena, Louveira, Mairi-
porã, Miguelópolis, Mogi 
Mirim, Pedra Bela, Pieda-
de, Pinhalzinho, Piracaia, 
São Luiz do Paraitinga, 
São Manoel, Valinhos e 
Vargem.

Centro de Pedreira

DIVULGAÇÃO
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Testagem em massa
Foi um sucesso a cam-

panha de testagem em 
massa da população de 
Jaguariúna, promovida 
pela Prefeitura na quin-
ta e sexta-feira, dias 15 
e 16. Comanda pela Se-
cretaria de Saúde e com 
apoio de outras pastas da 
Administração e da Po-
lícia Municipal, um ver-
dadeiro mutirão da saúde 
foi montado e beneficiou 
milhares de moradores 
da cidade com testes rá-
pidos gratuitos, em três 
pontos: Parque Santa 
Maria, Centro Cultural e 
Interclínicas da UniFAJ. 
Os resultados saíam em 
15 minutos e as pesso-
as que testaram positi-
vo para Covid-19 foram 
atendidas por médicos no 
próprio local e colocadas 
em isolamento.

Iniciativa aprovada
A ação agradou aos 

moradores de Jaguariú-
na, que compareceram 
em peso para realizar os 

testes rápidos e elogia-
ram a iniciativa do prefei-
to Gustavo Reis (MDB). 
Ainda de quebra puderam 
contribuir com doações 
de alimentos não perecí-
veis para a campanha Va-
cina Contra a Fome, que 
arrecada alimentos para a 
população em vulnerabi-
lidade social na cidade. 

Nossa Casa 1
Outra boa notícia para 

Jaguariúna veio da área 
da Habitação. Jaguari-
úna é a primeira cidade 
de São Paulo a ser con-
templada no programa 
Nossa Casa – Preço So-
cial, uma parceria entre a 
Prefeitura de Jaguariúna, 
Governo do Estado, Go-
verno Federal e iniciativa 
privada. A informação foi 
divulgada pelo secretário 
estadual de Habitação, 
Flavio Amary, ao lado 
do prefeito Gustavo Reis, 
durante visita, no final 
da tarde desta quinta-fei-
ra, no terreno onde serão 
construídas 312 unidades 

habitacionais populares 
pelo programa, no Jardim 
Dona Irma. 

Recursos para a Saúde
Os prefeitos que inte-

gram o Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) solicitaram 
a utilização dos recursos 
do Fundo de Desenvolvi-
mento Metropolitano de 
Campinas (Fundocamp) 
– órgão atrelado à Agên-
cia Metropolitana de 
Campinas (Agemcamp) 
– para ações de combate 
à pandemia do novo co-
ronavírus. Atualmente, 
o Fundo dispõe de apro-
ximadamente R$18 mi-
lhões, fruto do superávit 
registrado desde a criação 
da agência – que recebe 
contribuição dos municí-
pios e do Estado. O pedi-
do foi feito durante vide-
oconferência realizada na 
manhã desta quinta-feira 
e comandada pelo prefei-
to Gustavo Reis, que é o 
presidente do Conselho.

 Bastidores do poderAudiências públicas sobre 
orçamento para 2022 são 
realizadas pela Prefeitura

 Serra Negra 

Com o propósito de 
permitir maior participa-
ção popular, a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, 
realizou em duas datas a 
Audiência Pública da Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) 2022. A pri-
meira aconteceu no dia 08 
de abril, às 15h, e a outra 
dia 12, às 18h. “Essa é 
também uma recomenda-
ção do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
(TCSP), que seja realizada 
durante o horário de ex-
pediente e fora do horário 
de expediente”, explica 
o contador da Prefeitura, 
Cássio Mendes.

Com o propósito de dis-
cutir e receber propostas 

para elaboração da LDO 
para o exercício de 2022, 
os eventos foram realiza-
dos na modalidade virtual, 
ocasionalmente, por conta 
da pandemia da Covid-19. 
A transmissão foi ao vivo 
pelos perfis oficiais da Pre-
feitura no Youtube e Face-
book. 

Para a realização da 
reunião, ficou disponibili-
zado para os cidadãos um 
formulário on-line para 
que pudesse apresentar 
sugestões de obras e apli-
cabilidade dos recursos 
municipais. “A audiência 
é a democracia participa-
tiva, reconhecida e garan-
tida por lei. É o momento 
de todos participarem e 
tirarem as dúvidas sobre o 
dinheiro de nossa cidade”, 

resume a secretária muni-
cipal de Planejamento e 
Gestão, Valquíria Silva.

O questionário ficou 
aberto entre os dias 22 de 
março e 5 de abril. Entre as 
informações de destaque, 
54% dos que participaram 
citaram a infraestrutura ur-
bana como a área onde de-
ve-se concentrar os recur-
sos em 2022, não deixando 
de haver menções a outras 
áreas. E como a obra mais 
importante, citaram o as-
falto e a drenagem, se-
guidos de estacionamento 
rotativo, investimento em 
hospitais, revitalizações 
de praças, entre outros. A 
LDO será encaminhada 
para Câmara Municipal de 
Vereadores, para análise e 
aprovação.

Em reunião ordinária 
realizada na Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Pau-
línia, ficou definida a nova 
mesa diretora do Parlamen-
to da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). O 
presidente da Câmara de 
Jaguariúna, Afonso Silva, 
foi eleito o primeiro vice-
-presidente do Parlamento. 

A nova mesa diretora 

para o biênio 2021-2022 é 
composta ainda pelo pre-
sidente José Carlos Silva, 
de Campinas e presidente 
emérito Hélio Ribeiro, de 
Indaiatuba. O grupo que 
reúne vereadores das 20 
cidades da RMC articula 
propostas conjuntas de in-
tegração regional com ela-
boração de poíticas públi-
cas e a solicitação de ações 

de governo.
“O trabalho do parla-

mento metropolitano é fun-
damental no atendimento 
às necessidades da região. 
Um grande exemplo foi a 
mudança dos ônibus me-
tropolitanos que passaram 
a entrar no terminal, depois 
de muito pedido e insistên-
cia. Juntos podemos fazer 
muito mais”, diz Silva.

O prefeito de Morunga-
ba Marquinho de Oliveira 
anunciou que o município 
deve receber na próxima 
semana 10 mil testes rápi-
dos de Covid-19. Ele fez o 
anúncio de Brasília (DF), 
logo após uma reunião no 
Ministério da Saúde, acom-
panhado do Senador Ale-
xandre Luiz Giordano, que 
apoiou esta conquista para 
a população morungabense.

Segundo o prefeito Mar-
quinho, o objetivo é testar a 
população com mais de 18 
anos de idade que ainda não 
foi vacinada, para detectar 
pessoas contaminadas a fim 
de submetê-las ao tratamen-
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Jack Link’s realiza doação de 
materiais hospitalares

 Cosmópolis 

 Santo Antônio de PossePresidente da Câmara é eleito vice-
presidente do Parlamento da RMC

Município recebe 10 mil testes 
rápidos de Covid-19

Parlamentar libera R$150 mil à 
infraestrutura urbana do município

 Jaguariúna

 Morungaba 

Os eventos foram realizados de forma online devido à pandemia

Na foto, a equipe responsável pela contabilidade e planejamento da Prefeitura

A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento 
Regional confirmou o 
repasse de R$150 mil à 
prefeitura de Cosmópo-
lis. O recurso financeiro, 
resultado de uma emenda 
impositiva do deputado 
Edmir Chedid (DEM) ao 
orçamento do governo 
estadual, será repassado 
depois do convênio entre 
Secretaria e administra-
ção municipal.

De acordo com o parla-
mentar, o recurso financei-
ro deve ser repassado aos 
programas e projetos de 
infraestrutura urbana ins-

tituídos pela prefeitura de 
Cosmópolis. “Trata-se de 
um investimento impor-
tante para a administração 
municipal, que poderá ser 
destinado à manutenção 
ou recuperação de vias 
públicas, bem como à re-
vitalização de praças e jar-
dins”, diz.

No fim deste ano, a 
prefeitura de Cosmópolis 
deve prestar contas ao go-
verno estadual, por meio 
de relatório encaminhado 
à Secretaria, sobre a utili-
zação do recurso financei-
ro. “Considero fundamen-
tal a prestação de contas. 

Afinal, estamos tratando 
da utilização dos recursos 
financeiros do Estado, que 
devem voltar à própria co-
munidade”, complementa.

Edmir Chedid explica 
que emendas impositivas, 
que se referem à parte do 
orçamento indicada pelos 
parlamentares, não podem 
ser alteradas pelo governo 
do Estado de São Paulo. 
Desta forma, de acordo 
com o parlamentar, os va-
lores destinados às prefei-
turas ou entidades de assis-
tenciais – que variam entre 
R$100 mil e R$158 mil – 
terão destino garantido. 

Nesta semana a Jack 
Links, por meio de sua 
joint venture com a JBS, 
a Meat Snack Patners - 
MSP, localizada na SP 
340, KM 142 em Santo 
Antônio de Posse, realizou 
a doação de diversos ma-
teriais hospitalares para a 
prefeitura do município. 
A doação contou com a 
entrega de seis bombas 
de infusão, dez mil luvas 
descartáveis, dez cadeiras 
de banho, cinco cadeiras 

de rodas, duas mil másca-
ras descartáveis N95, seis 
aspiradores de secreção 
portáteis, três mil aven-
tais, quatro equipamentos 
de ventilação não invasiva 
CPAP, duas máquinas de 
secar roupa e 20 mil más-
caras cirúrgicas descartá-
veis.

Desde o começo da 
pandemia, a MSP manteve 
suas operações implemen-
tando todas as medidas 
preventivas solicitadas pe-

los órgãos de saúde, além 
de implementar diversas 
ações extras desde sua 
operação até ações que se 
estendem às famílias de 
seus colaboradores. A re-
alização dessa ação está 
em linha com os valo-
res da empresa que conta 
também com programas 
de responsabilidade social 
por meio dos quais realiza 
ações e doações regular-
mente em abrigos infantis 
e asilos da região.

Foram doados mais de trinta e cinco mil materiais hospitalares entre bombas de infusão e 
máscaras cirúrgicas descartáveis

DIVULGAÇÃO

to e ao isolamento necessá-
rio.  Ele salienta que nem 
todas as pessoas infectadas 

apresentam sintomas, por 
isso a importância dos tes-
tes rápidos.

Toda a programação deve ser informada assim que os testes chegarem os testes

DIVULGAÇÃO



6 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 17 DE ABRIL DE 2021 GAZETA REGIONAL

Dário Saadi toma posse como vice-presidente de Saúde da FNP
 Campinas

Setor de fisioterapia recebe veículo para atendimento domiciliar

Secretaria de Saúde amplia horário de atendimento dos polos Covid-19

 Engenheiro Coelho

 Amparo

A cerimônia de posse foi marcada por assuntos ligados à pandemia do coronavírus

O prefeito de Campi-
nas, Dário Saadi, foi elei-
to e tomou posse como 
vice-presidente de Saúde 
da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) na manhã 
desta quinta-feira, 15. A 
eleição da nova direto-
ria-executiva e do conse-
lho fiscal para a gestão 
2021/2023 foi realizada 
virtualmente durante a 
79ª reunião ordinária da 
FNP e a cerimônia de 
posse foi transmitida ao 
vivo no canal da FNP no 
YouTube.

O ex-prefeito de Cam-
pinas, Jonas Donizette, 
deixa o cargo de presi-
dente da FNP após quatro 
anos de mandato. Quem 
assume pelo próximo bi-
ênio é Edvaldo Nogueira, 
prefeito reeleito de Araca-
ju (Sergipe). O cargo de 
primeiro vice-presidente 
eleito é de Bruno Covas, 
prefeito de São Paulo, e o 
de segundo vice-presiden-
te é de Eduardo Paes, pre-
feito do Rio de Janeiro. A 
secretaria geral ficou com 
o prefeito de Petrolina, 
Miguel Coelho.

Dário cumprimentou e 
agradeceu Jonas Donizet-
te pelo trabalho realizado 
e cumprimentou o novo 
presidente da entidade, 
que reúne prefeitos de 
cidades com mais de 80 
mil habitantes no Brasil. 
“Quero fazer uma home-

nagem ao ex-prefeito Jo-
nas e dizer que tenho or-
gulho de ser seu sucessor 
na Prefeitura de Campi-
nas. Também o parabeni-
zo pelo trabalho na FNP e 
desejo ao novo presiden-
te, Edvaldo, que continue 
com o trabalho que o Jo-
nas começou para forta-
lecer as prefeituras e os 
municípios”, diz Dário.

Saadi também falou so-
bre o cargo que assume na 
Frente Nacional de Prefei-
tos. “Como vice-presiden-
te da Saúde, eu quero fa-
zer um trabalho conjunto 
com o presidente Edvaldo 
e com todos os prefeitos 
neste momento de pande-
mia e dar orgulho a todos 
que me apoiaram nesta in-
dicação”, planeja.

A cerimônia de posse 
foi marcada por assuntos 
ligados à pandemia do 
coronavírus e os desafios 
que as cidades enfrentam 
neste momento. Contou 
com a participação do 
diretor-geral da Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, que traçou 
um panorama geral na 
pandemia no Brasil e de 
Mariângela Simão, dire-
tora-geral assistente para 
Acesso a Medicamentos 
e Produtos Farmacêuticos 
da OMS, que falou sobre 
vacinas e tratamento pre-
coce contra a Covid.

O prefeito Dr. Zeedi-
valdo Alves Miranda, dis-
ponibilizou um veículo 
para o setor de fisioterapia 
da Secretaria Municipal 
de Saúde realizar os aten-
dimentos domiciliares. 
O setor conta com cinco 
profissionais e uma esta-
giária para atendimentos 
clínicos, que acontecem, 
principalmente, junto ao 
Centro de Especialidades.

Segundo dados do se-
tor, acontecem cerca de 
40 atendimentos diárias 
no local. Porém, na mo-
dalidade ‘home care’, 
onde o veículo é utiliza-

do, são atendidos cerca de 
60 pacientes diariamente.

Segundo a coordena-
dora do setor de fisiote-
rapia, Patrícia Prado, é 
muito importante a dis-
ponibilização de um ve-
ículo exclusivo para o 
setor de fisioterapia nos 
atendimentos do ‘home 
care’. “Assim, os servi-
ços são ofertados com 
maior agilidade, conforto 
e segurança aos pacien-
tes que necessitam desse 
atendimento domiciliar 
bem como otimização dos 
atendimentos pelos pro-
fissionais, diz Patrícia”.

“Cabe destacar que 
o profissional consegue 
melhor orientar a família 
do paciente no tocante 
aos cuidados à saúde  dos 
mesmos, especialmente 
com relação ao incentivo 
do mesmo para retomada 
das suas atividades coti-
dianas, gerando ótimos 
resultados, avanços e rá-
pida recuperação  do pa-
ciente”, completa a coor-
denadora.

Dr. Zeedivaldo tam-
bém ressalta que é impor-
tante a atenção para esses 
pacientes. “Muitos deles, 
inclusive, não tem condi-

ções de se locomoverem e 
que recebem atendimento 
em casa, serão beneficia-
dos por esse veículo”, diz.

Está em estudo a pos-
sibilidade de disponibi-
lizar esse veículo para 
transportar os munícipes 
que são atendidos atra-
vés do “home care” até 
a clínica do Centro de 
Especialidades Médicas. 
Assim, os pacientes terão 
um melhor atendimento, 
com o uso de equipamen-
tos específicos, que dão 
resultados expressivos e 
ajudam na recuperação de 
cada paciente.

A partir de agora o 
atendimento dos polos Co-
vid-19 de Amparo operam 
com horário estendido para 
o período noturno, para 
responder a uma demanda 
da população que não con-
seguia ser atendida em ho-
rário comercial. Para isso, 
os atendimentos ficam 
concentrados nos pólos do 
Centro e São Dimas.

Os demais polos da ci-
dade serão fechados para 

que a equipe de Saúde 
desses polos seja reorga-
nizada para trabalhar por 
mais horas, nos outros 
polos. O novo horário de 
atendimento dos polos 
Centro e São Dimas é das 
7h às 22h de segunda a 
sexta-feira. O polo Centro 
também está aberto aos fi-
nais de semana e feriados, 
das 8h às 17h.

De acordo com a Saú-
de do município, o fecha-

mento dos polos Bolão, 
Arcadas e Três Pontes não 
afeta a demanda de aten-
dimento a quem está com 
sintomas da Covid-19, 
pois o munícipe pode ser 
atendido em qualquer ou-
tro polo, em horário mais 
ampliado. 

Além do horário am-
pliado, os polos também 
contam com a equipe 
médica e de enfermagem 
ampliada. A Secretaria de 

Saúde também está em 
processo de contratação de 
mais médicos para atender 
melhor todos os pacientes 
que apresentam sintomas 
respiratórios na cidade. 

Os polos Covid con-
tinuam sendo a porta de 
entrada de pacientes com 
sintomas de Covid-19 ao 
sistema de saúde muni-
cipal. Se você apresentar 
sintomas, vá aos polos para 
ser atendido e orientado.
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17 de abril de 2021100 dias
Em 100 dias de governo, gestão do prefeito Lucas Sia e vice-
prefeito Davi realiza 72 ações em prol de Artur Nogueira
72 atos foram escolhidos para representar os 72 anos que o município completou no dia 10 de abril

Durante os 100 primei-
ros dias de governo, a ges-
tão do prefeito Lucas Sia 
(PSD) e vice-prefeito Davi 
Fernandes (PSDB) já rea-
lizou 72 ações em prol de 
Artur Nogueira. As medi-
das contemplam diversos 
setores do município - tais 
como Saúde, Educação, 
Promoção Social e Urba-
nismo -, promovendo me-
lhor qualidade de vida aos 
nogueirenses.

Dentre as principais 
ações da nova gestão, está 
a abertura de cinco leitos 
de Unidade Intensiva de 
Tratamento (UTI), exclu-
sivos para pacientes com 
Covid. Vale destacar que, 
antes dessa conquista – 
viabilizada por meio de 
repasse estadual –, Artur 
Nogueira não possuía lei-
tos de UTI. Além destes 
leitos que já estão em uso, 
outros cinco estão em fase 
de negociação.

A adoção do ônibus 
“tarifa zero” é outra con-
quista que proporcionou 
muitos benefícios aos no-
gueirenses, principalmen-
te aqueles que dependem 
do transporte público para 
trabalhar e exercer outras 
atividades essenciais. Com 
a implantação, a Prefeitu-
ra também ampliou o iti-
nerário, a fim de atender 
aos bairros mais afastados, 
como Casinhas e Blume-
nau.

Ao assumir a Prefeitu-
ra, a atual gestão encon-

trou uma dívida de R$106 
milhões deixada pela Ad-
ministração anterior, sen-
do R$89 milhões do Fun-
do de Previdência. Logo 
nos primeiros meses de 
atuação, a administração 
abateu mais de um milhão 
e meio do valor total, colo-
cando três dos cinco parce-
lamentos atrasados em dia, 
da dívida com o Fundo de 
Previdência. Com corte de 
gastos e melhor aprovei-
tamento dos recursos pú-
blicos, a expectativa é que 
nos próximos meses novos 
valores possam ser abati-
dos, melhorando a saúde 
financeira da Prefeitura.

Também foram desem-
penhadas várias melhorias 
na área da saúde. Uma de-
las foi a adoção de plantão 
pediátrico no Pronto So-
corro Municipal, após 72 
anos da história de Artur 
Nogueira. O serviço era 
um pedido antigo dos mo-
radores, e que foi atendido 
logo nos primeiros meses 
de mandato.

Trabalho em equipe
Essas são algumas das 

ações realizadas nos 100 
primeiros dias de gestão. O 
prefeito Lucas Sia (PSD) 
atribui as conquistas ao 
bom trabalho em equipe. 
“Fico extremamente fe-
liz em relembrar as tantas 
ações que temos conquis-
tado ao povo nogueirense. 
Isso tudo não é trabalho 
de uma única pessoa, mas 

é o resultado do trabalho 
em equipe. Tenho sorte de 
ter pessoas extraordinárias 
ao meu lado, que vestem a 
camisa e que se empenham 
em fazer de Artur Noguei-
ra um excelente lugar para 
se viver. Gratidão sem-
pre!”, destaca Sia.

O prefeito também res-
salta as ações realizadas 
mesmo em tempo de crises 
geradas pela pandemia. 
“Mesmo nesse período 
tão difícil, em que a gen-
te acaba tendo que gastar 
mais com a área da saúde, 
conseguimos fazer muita 
coisa por Artur Noguei-
ra. São grandes conquis-
tas que têm nos ajudado a 
passar por tudo isso, e têm 
nos dado esperança de dias 
melhores”.

Desde o início do man-
dato, o vice-prefeito Davi 
Fernandes (PSDB) assu-
miu compromisso com 
a saúde pública noguei-
rense. Através das redes 
sociais, e com o gabinete 
instalado no Pronto Socor-
ro Municipal para acom-
panhar de perto a realidade 
enfrentada pelos muníci-
pes, ele ouve e responde as 
demandas da população. 
“Para mim é um enorme 
prazer ajudar o meu povo 
em uma de suas necessida-
des básicas que é a saúde. 
Me comprometo em trazer 
ainda mais conquistas e 
promover um atendimento 
cada dia mais humaniza-
do”, disse.

Em seu terceiro man-
dato, Gustavo Reis faz 
um balanço dos primeiros 
dias de governo. Para ele, 
o maior desafio até agora 
tem sido o combate sem 
trégua à pandemia de co-
ronavírus. “Tivemos um 
início de ano muito difícil 
e, agora em março, infeliz-
mente houve uma explo-
são de casos de Covid-19 
em todo o Brasil, e em Ja-
guariúna não foi diferen-
te”, diz.

Gustavo afirma que fo-
ram 100 dias de muito tra-
balho, que além do desafio 
da pandemia, não se pode 

esquecer das outras áreas 
da administração munici-
pal. “Temos muitos proje-
tos para executar e um pla-
no de metas a ser cumprido 
e isso está sendo feito com 
reuniões semanais com o 
secretariado. Também te-
mos que pensar na reto-
mada da economia quando 
superarmos essa fase mais 
crítica da pandemia. Jagua-
riúna tem que voltar a cres-
cer, com mais investimen-
tos e mais empregos para a 
população”, conta.

Neste período, ele des-
taca, primeiramente, a 
conquista na Saúde. “Mes-

mo com o agravamento 
da pandemia e com toda a 
pressão em nossa rede pú-
blica, ninguém ficou sem 
atendimento. Saímos de 
zero UTI, no ano passa-
do, para 15 leitos de UTI 
homologados hoje, inves-
timentos na infraestrutu-
ra do Hospital Municipal 
e fomos uma das poucas 
cidades a manter a Uni-
dade de Campanha em 
funcionamento”, comenta. 
“Também destaco a volta 
da geração de empregos 
em janeiro e fevereiro, 
quando conseguimos criar 
610 novas vagas formais 

de trabalho em Jaguariúna, 
um dos maiores números 
em toda a RMC. Isso é fru-
to de nossa política de in-
centivo a novas empresas e 
de prioridade para criação 
de empregos para os ja-
guariunenses”, acrescenta.

O prefeito diz ainda que 
acredita em uma melhora 
no que diz respeito a pan-
demia, mas sabe depende 
da vacinação em massa. 
“Por isso, tanto como pre-
feito quanto como presi-
dente do Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC), tenho cobra-

Autoridades de Artur Nogueira

Relembre as 72 principais ações desempenhadas pela gestão Lucas Sia nos 100 primeiros dias de governo:

1. Prefeitura adota “tarifa zero” 
em transporte público de Artur 
Nogueira
2. Prefeitura garante limpeza 
através de Operação Bairro Limpo 
em Artur Nogueira
3. Pela 1ª vez em 72 anos, Artur 
Nogueira tem plantão pediátrico. 
Serviço é um pedido antigo dos 
moradores, e que foi atendido logo 
nos primeiros meses de mandato 
4. Operação Tapa-buraco começa 
em Artur Nogueira após gestão 
passada abandonar manutenção das 
vias públicas
5. Prefeitura faz limpeza de bocas 
de lobo e bueiros
6. Artur Nogueira passa a contar 
com teste do pezinho em 7 centros 
de saúde
7. Artur Nogueira inaugura 
memorial em prol das vitimas 
da Covid-19 para homenagear 
familiares que perderam entes 
queridos
8. Decreto amplia horário de 
funcionamento nos prédios 
públicos de Artur Nogueira
9. Prefeitura amplia trajeto de 
ônibus Tarifa Zero em Artur 
Nogueira
10. Lucas Sia anula 4 decretos de 
loteamos clandestinos assinados 
por ex-prefeito
11. Prefeitura anuncia 5 novos 
leitos de UTI Covid. Cidade nunca 
havia tido tal infraestrutura
12. Prefeitura realiza cadastro de 
catadores de lixo reciclável
13. Postos de saúde passa a agendar 
consultas por classificação de risco
14. Polícia Municipal define 4 
setores estratégicos para combater 
criminalidade
15. Prefeitura assina regularização 
fundiária que beneficiará 194 
famílias
16. Prefeitura lança projeto que 
plantará 365 árvores por ano
17. Artur Nogueira contará com 
unidade do Poupatempo
18. Prefeitura anuncia 
recapeamento da Rodovia dos 
Agricultores
19. Prefeitura elabora projetos 
para acabar com enchentes no São 
Vicente
20. Polícia Municipal agora conta 
com Disque-Denúncia via WhatsApp
21. Prefeitura cria WhatsApp para 
Ouvidoria
22. Prefeitura inicia revitalização 
do Viveiro Municipal
23. Gestão conquista R$ 600 
mil para Artur Nogueira, após 
intermediação do deputado estadual 
Rafa Zimbaldi (PL). Recurso 
será usado para revitalização do 
Córrego Cotrins
24. Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, 
deputado Cauê Macris (PSDB), 
garantiu recursos de R$ 550 mil 
para Artur Nogueira. A verba 
será destinada para os setores de 
Cultura, Infraestrutura e Esportes
25. Lucas Sia formaliza 
participação em consórcio para 
compra de vacinas
26. Artur Nogueira terá viatura para 
atendimento exclusivo de mulheres 
vítimas de violência
27. Prefeitura lança caminha 
Calagem de Outono para auxiliar 
agricultores
28. Artur Nogueira está entre as 
10 cidades que mais aplicaram 2ª 
doses da vacina na RMC
29. Saean capacita funcionários 
para funcionamento da ETE Stocco. 
Com a estação em funcionamento, 
a cidade contará com 100% do 
esgoto tratado
30. Prefeitura de Artur Nogueira 

abate mais de um milhão e meio da 
dívida do Funpreman
31. Barreiras Sanitárias orientam 50 
mil motoristas sobre importância 
do cumprimento dos protocolos 
sanitários
32. Prefeitura de Artur Nogueira 
distribui kit-merenda aos alunos 
da rede municipal e pais aprovam. 
O kit continha arroz, feijão, leite 
em pó, biscoito, fubá, farinha de 
milho, macarrão, óleo, verduras e 
legumes.
33. Fundo Social distribui alimentos 
para 360 famílias em março
34. Artur Nogueira irá dobrar 
quantidade de leitos de UTI para 
pacientes de COVID-19
35. Prefeitura retoma pregão 
eletrônico para garantir 
transparência e segurança
36. Prefeitura lança campanha 
solidária “Quem tem põe, quem 
não tem tira”, a fim de auxiliar 
famílias que passam por crises 
financeiras durante a pandemia
37. Prefeitura participará de 
campanha Conexão Solidária, da 
EPTV
38. Prefeitura de Artur Nogueira 
revitaliza Projeto Casulo, após 
vandalismo
39. Prefeitura amplia centro-covid 
e distribui medicamentos para 
tratamento
40. Prefeitura divulga curso 
gratuito para produtores rurais
41. Segurança de Artur Nogueira 
economizará R$ 56 mil por mês
42. Prefeito assina decreto para 
garantir direitos sociais ao Casinhas
43. Lucas Sia passa a ser 
conselheiro do Consórcio PCJ, 
conselho regional para angariar 
mais recursos para a água do 
município
44. Prefeitura capacita gestores 
para volta às aulas em Artur 
Nogueira
45. Prefeitura e Apae recebem 
carros através de verbas 
intermediadas por vereadores 
46. Prefeitura realiza palestra para 
incentivar agricultores locais
47. Prefeitura de Artur Nogueira 
distribui 200 cestas básicas e 200 
kits de limpeza às famílias carentes
48. Projeto social em Artur 
Nogueira amplia doações em prol 
da causa animal
49. Guarda Municipal contará com 
canil para combate à criminalidade. 
Três filhotes foram doados para a 
Prefeitura, e a cidade conta novos 
protetores: Lupi, Vitória e Kyara.
50. Guarda Municipal lança 
aplicativo para mulheres vítimas de 
violência em Artur Nogueira
51. Prefeitura institui departamento 
de polícia ambiental, a fim de 
apurar crimes ambientais e maus-
tratos contra animais
52. Prefeitura de Artur Nogueira, 
em parceria com a Câmara 
Municipal aprova projeto de lei 
para revitalização de praças
53. Prefeitura conquista quatro 
novos ônibus escolar. Um já 
foi entregue e outros três serão 
entregues ao longo do ano
54. Saean finaliza projeto para 
recuperação da Barragem Cotrins
55. Administração Pública 
economiza R$ 730 mil (redução 
de 19% em 3 meses) com corte 
de gastos na folha de pagamento. 
O corte também foi realizado 
pelo Saean, economizando R$ 50 
mil por mês (redução de 15%). 
Prefeitura e autarquia estudam 
reforma administrativa para novos 
cortes de gastos
56. Prefeitura de Artur Nogueira 
retoma revitalização do Córrego 

Cotrins, e população contará com 
mais um espaço de lazer
57. Prefeitura faz manutenção em 
iluminação das praças centrais e 
pinta prédio do Centro Cultural 
Tom Jobim
58. Saúde de Artur Nogueira 
recebe lençóis hospitalares, novos 
respiradores e oxímetros após 
doação de empresários
59. Prefeitura institui a política 
municipal de prevenção às doenças 
ocupacionais do educador e 
de todos os servidores da rede 
municipal
60. Suspenso desde novembro de 
2020, Prefeitura retoma consultas 
no Centro de Especialidades
61. Prefeitura retoma desinfecção 
em prédios e espaços públicos, por 
meio de produto concentrado em 
cloro doado por empresas privadas, 
diminuindo gastos aos cofres públicos 
e combatendo ao coronavírus
62. Prefeitura elabora projeto 
para construção de um posto de 
saúde no residencial São João 
dos Pinheiros - popularmente 
conhecido como Casinhas. O 
projeto aguarda recursos para 
início das obras. Verba de R$ 500 
mil, vinda do deputado Rogério 
Nogueira, viabilizará projeto
63. Prefeitura estuda implantação 
de cartão alimentação. O Projeto de 
Lei que visa estabelecer o benefício 
na cidade será encaminhado para 
a Câmara Municipal ainda nesse 
semestre.
64. Prefeitura realiza manutenção 
e preservação de diversas 
estradas rurais do município, que 
são utilizadas por milhares de 
nogueirenses todos os dias
65. Prefeitura retoma pinturas 
nas sinalizações de trânsito, 
promovendo mais segurança e 
fluidez no trânsito nogueirense
66. Prefeitura institui o Nugepi 
(Núcleo de Gestão Estratégica 
e Projetos de Integração) para 
projetos de integração e captação 
de recursos
67. Vice-prefeito Davi Fernandes 
transfere gabinete para o Pronto 
Socorro Municipal, a fim de 
acompanhar de perto as demandas 
da população e garantir um 
atendimento humanizado na Saúde 
Pública
68. Retomada das obras do CEU 
(Centro Esportivo Unificado), no 
Parque dos Trabalhadores, onde 
serão institutos cursos e atividades 
aos jovens e adolescentes
69. Prefeitura institui lei que obriga 
estabelecimentos comerciais como 
bares, restaurantes e casas noturnas 
a oferecerem proteção a mulheres 
que se sintam em situação de risco
70. Prefeitura institui projeto 
Câmera Cidadã, que possibilita 
o cadastro de pessoas físicas e 
jurídicas no programa, com a 
finalidade de compartilhar imagens 
gravadas em câmeras de segurança 
particulares
71. Nos 100 primeiros dias de 
gestão, Saean abate R$ 545 
mil em dívidas deixadas pela 
administração anterior
72. Artur Nogueira inicia campanha 
de vacinação contra a Covid-19

Outras ações foram possíveis 
através do trabalho conjunto entre 
Poder Legislativo e Poder Executivo 
de Artur Nogueira. Por isso, o 
prefeito Lucas Sia (PSD) e o vice-
prefeito Davi Fernandes (PSDB) 
agradecem o trabalho e reconhece 
a dedicação dos representantes 
da Câmara Municipal em trazer 
desenvolvimento ao município.

Em seu terceiro mandato à frente da prefeitura de Jaguariúna, 
Gustavo Reis faz balanço dos primeiros 100 dias de governo

do o Governo do Estado 
e o Governo Federal para 
que acelerem a campanha 
de vacinação. Só assim va-

mos conseguir superar a 
pandemia’, afirma.

Com informações de O 
Jaguariunense.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Prefeito de Amparo enumera realizações dos 100 dias de mandato

Fernando Capato faz balanço positivo dos primeiros 100 dias de mandato

Prefeito Dário Saadi faz balanço dos 100 dias de governo

“Há exatos 100 dias me tornei prefeito empossado da nossa querida Amparo. O maior desafio da minha vida”, diz o prefeito Carlos Alberto ao elencar suas realizações durante esse período:

1) Poupatempo completo (até 
outubro estará funcionando), com 
apoio do Deputado Estadual Edmir 
Chedid;
2) Conquista de R$50 milhões 
em investimentos do Roldão 
Atacadista (acertando parte 
burocrática e expectativa até 
dezembro); 
3) Reservatório de R$1,5 milhões 
de litros de água a custo zero 
no Panorama Tropical (garantir 
abastecimento para região) - será 
instalado nos próximos meses;
4) Substituição reservatório de 
água do Santa Maria do Amparo;
5) Parque Linear (área de lazer) no 
Santa Maria do Amparo;
6) Hospital de Campanha para 
atendimento da COVID-19, com 

20 novos leitos, sendo 4 UTI”s e 
16 enfermeiras; 
7) Testagem rápida para 
população, para identificar pessoas 
assintomáticas; 
8 ) Primeiro programa de 
transferência de renda da história 
de Amparo, o Auxílio Amparense; 
9) Conquista de R$ 1,5 milhões 
com Dep. Cezinha Madureira para 
pavimentar estrada rural; 
10) Conquista de R$1,5 milhões 
com o deputado Carlos Sampaio, 
para pavimentar a Avenida Ayrton 
Senna; 
11) Conquista de R$1 milhão 
com os deputados Baleia Rossi 
e Caruso, para custear a saúde 
pública; 
12) Conquista de R$800 mil 

para construir o Centro de 
Especialidades Odontologica 
(CEO) - deputado Rafa Zimbaldi; 
13) Atuação para inserir 
Amparo oficialmente na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC 
) - conclusão até outubro;
14) Retomada das obras para 
conclusão do SESI; 
15) Comissão Permanente para 
regularização de Loteamentos; 
16) Repasse de recursos extra 
orçamentários para Educandário 
Nossa Senhora do Amparo e APAE 
(deputado Baleia Rossi); 
17) Habilitação, em janeiro, de 
10 novos leitos de UTI na Santa 
Casa Anna Cintra, com apoio do 
Deputado Estadual Edmir Chedid; 
18) Obtenção de parceria para 

infraestrutura para o Parque 
Industrial Municipal; 
19) Fortalecimento da Polícia 
Municipal com investimentos em 
treinamentos e sete novas viaturas, 
que chegarão até setembro; 
20) Resgate do acervo histórico 
(carruagem e chevrolet 1933) 
abandonados no bolão;
21) Busca e encontro dos 
instrumentos da BAMA (Escola de 
Música); 
22) Ampliação no atendimento da 
Unidade de Saúde dos Pedrosos;
23) Obtenção de máquinas novas 
(locação) para conservação das 
estradas rurais; 
24) Estruturação do Fundo Social 
de Solidariedade que já está 
ajudando famílias carentes da 

cidade; 
25) Isenção de tarifa de água para 
baixa renda; 
26) Ônibus gratuito as domingos 
e feriados, além da redução da 
passagem de ônibus para R$ 2,00 
aos sábados;
27) Solicitação da municipalização 
do acervo do Museu;
28) Intensificação dos serviços 
de manutenção nos Distritos de 
Arcadas e Três Pontes;
29) Finalização das obras de 
construção da nova Unidade de 
Saúde da Boa Vereda;
30) Redução da fila por serviços de 
ultrassom na rede municipal;
31) Mais de 60 cirurgias eletivas 
realizadas, reduzindo a fila que 
vinha desde 2013;

32) Mais de 300 tomografias 
realizadas;
33) Conclusão das obras da nova 
sede da Polícia Ambiental;
34) Criação da Patrulha Rural/
Ambiental da Polícia Municipal;
O chefe do executivo afirma em 
suas redes sociais que, apesar 
do momento difícil, em plena 
pandemia, com apoio de sua equipe 
de Secretários, Sub Prefeitos, 
assessores e demais servidores, 
estas são algumas das ações 
realizadas em 100 dias de governo. 
“Com as bênçãos de Deus vamos 
seguir nossa missão: preservar 
vidas, proporcionar bem-estar as 
pessoas, gerar emprego/renda e 
transformar Amparo na melhor 
cidade para se viver”, finaliza.

Fernando Capato com-
pletou 100 dias como pre-
feito de Holambra neste 
sábado. Em um cenário 
repleto de desafios provo-
cados pela pandemia e pela 
crise econômica e social 
decorrentes dela, Capato 
avalia os primeiros dias de 
mandato como “altamente 
positivos” e fez um balan-
ço das ações realizadas no 
período.  

O monitoramento da 
Covid-19 tem tido papel 
importante nos primeiros 
dias de governo do novo 
prefeito. “Acompanhamos 
detalhadamente a situação 
junto ao Departamento 
Municipal de Saúde, sete 
dias por semana, planejan-
do passo a passo o enfren-
tamento ao coronavirus. 
Isso nos permite agir pre-
ventivamente, como fize-
mos quando triplicamos o 
número de leitos de obser-
vação para pacientes com a 
doença na Policlínica Mu-
nicipal e adquirimos equi-
pamentos, oxigênio e de-
mais insumos necessários, 
num momento em que não 
havia vagas para internação 
nos hospitais de referên-
cia”, explica. 

O município já aplicou 
1.746 doses da vacina e 
busca alternativas para am-
pliar a vacinação. O prefei-
to lembrou que Holambra 
aderiu ao consórcio de mu-

nicípios para a compra de 
imunizantes, uma iniciativa 
da Frente Nacional de Pre-
feitos, e também busca essa 
possibilidade através do 
consórcio regional de saú-
de, o Cismetro, aguardando 
a viabilidade legal dessas 
opções. 

Outras medidas preven-
tivas vêm sendo realizadas 
regularmente, como barrei-
ras de orientação sanitárias 
nas principais entradas da 
cidade aos finais de sema-
na e a pulverização de am-
bientes com grande fluxo 
de pessoas, visando dimi-
nuir o risco de contágio.

Além dos investimentos 
e melhorias feitos na área 
da Saúde, o município se 
preparou para atender as 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social de 
forma efetiva, com cen-
tenas de cestas básicas e 
prorrogação de tributos 
municipais. “No caso dos 
tributos, a prorrogação be-
neficiará também o comér-
cio, tão impactado pelo 
processo de enfrentamento 
à pandemia.  Prorrogamos 
inicialmente por 30 dias 
as cotas únicas de IPTU, 
alvará de funcionamento, 
ISS, Lixo Rural, entre ou-
tras. Agora, esta semana, 
ampliamos essa margem 
por mais 30 dias, para até 
maio”, diz Capato.

Na área da educação, 

com as aulas presenciais 
nas escolas municipais 
ainda suspensas, a admi-
nistração buscou novos 
caminhos para atender 
aos alunos. “Instituímos o 
Portal do Estudante de Ho-
lambra, uma plataforma 
online com textos, fotos e 
vídeos para proporcionar 
acesso à distância ao con-
teúdo de forma eficiente 
e divertida. Temos ainda 
apostilas de atividades e 
apoio pedagógico por tele-
fone, disponível em todas 
as unidades municipais. 
Foram distribuídos mais de 
2.300 kits escolares, com 
itens adequados para cada 
série, para a realização de 
tarefas em casa”, enume-
rou o prefeito. Atualmente 
as escolas do município 
estão realizando avaliação 
diagnóstica, com agenda-
mento e atenção às normas 
sanitárias, para identificar 
dificuldades e eventuais 
prejuízos de forma indivi-
dual, com cada aluno.

Para garantir o acesso 
dos estudantes à alimen-
tação, foram distribuí-
das mensalmente mais de 
2.300 kits alimentação, que 
além de alimentos não-pe-
recíveis contam com ovos, 
frango desossado, frutas, 
verduras e legumes. “Des-
de o início do ano já foram 
entregues mais de 4.600 
kits. Precisamos cuidar de 

No balanço dos cem 
dias de governo, o prefeito 
de Campinas, Dário Saadi, 
destacou o empenho da ad-
ministração municipal para 
atender às demandas da 
pandemia, sem abandonar 
a gestão das outras áreas. 
De acordo com o chefe do 
Executivo, neste período, o 
grande desafio foi o esfor-
ço para aumentar a dispo-
nibilidade de leitos/Covid. 
Para Dário, a cobrança de 
mais ações pelo Governo 
do Estado foi constante, 
mas ele garante que man-
tém uma bola relação com 
as esferas governamentais 
superiores.

Na área da Saúde, Saa-
di destaca a importância da 
ampliação da rede de aten-
dimento, citando a con-
vocação de 200 médicos, 
a abertura da licitação do 
Hospital da Mulher, a en-
trega da ampliação da on-
cologia do Hospital Mário 
Gatti. No caso da unidade 
de atendimento pediátrico 

nossos alunos, não só no 
aspecto educacional, mas 
em todos os aspectos, e de-
mos uma atenção especial à 
alimentação”, afirma.

Na área de infraestrutu-
ra também houve avanços: 
“Concluímos a reforma e 
ampliação do PSF Palmei-
ras, iniciamos as ativida-
des na Academia da Saúde 
para atendimento fisioterá-
pico e demos início às me-
lhorias na Praça dos Imi-
grantes, que receberá uma 
quadra de futebol com gra-

mado sintético.  Aprovei-
tando a ausência dos alu-
nos, estamos reformando 
e ampliando a escola Novo 
Florescer, no Fundão, para 
que as instalações estejam 
mais confortáveis no mo-
mento do retorno às aulas 
presenciais. Além disso, 
seguimos realizando ma-
nutenção constante em 
nossas ruas, praças e jar-
dins”, informou Capato, 
que ressaltou o término da 
elaboração do projeto da 
primeira escola de ensi-

no fundamental da região 
mais populosa da cidade, 
no Imigrantes. “Iniciare-
mos o processo de licitação 
nos próximos dias”, adian-
ta.

Segundo ele, o maior de-
safio a ser enfrentado pela 
administração em um futuro 
breve é a retomada da eco-
nomia no município. “Esta-
mos traçando estratégias de 
incentivo à atividade econô-
mica para lançamento em 
um momento mais oportu-
no, atuando no fechamento 
de parcerias para oferta de 
cursos de qualificação rápi-
da e de empreendedorismo 
nos próximos meses, inclu-
sive com abertura de uma 
Sala do Empreendedor em 
nossa cidade. Temos que 
apoiar empresários e traba-
lhadores dentro do que nos 
é possível”.

Apesar do momento di-
fícil, o novo prefeito pede 
que as pessoas mantenham 
os cuidados preventivos bá-
sicos e demonstra otimis-
mo. “Peço que as pessoas 
continuem tomando os cui-
dados sanitários necessários 
para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus. Tenho fé 
de que as coisas vão melho-
rar. Estamos trabalhando 
muito pela nossa cidade. E 
a história de Holambra nos 
ensina que, com luta e per-
severança, alcançaremos 
dias ainda melhores”.

Mário Gattinho, anunciada 
como parte das ações dos 
100 primeiros dias de ges-
tão, Dário justifica que a 
pandemia tem gerado atra-
sos nos trâmites de locação 
do imóvel para a sede.

Sobre as ações de ma-
nutenção da cidade, ele 
anunciou a aberta de uma 
licitação para a contrata-

ção de 300 funcionários 
que vão atuar na capina-
ção, limpeza de vias e sar-
jetas, calçadas, terrenos 
públicos, córregos, entre 
outros serviços. A apresen-
tação completa, com todas 
as ações, está disponível 
no portal da Prefeitura, no 
banner do Plano de 100 
Dias.

R$100 milhões de investimentos em mais de 100 ações

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna de mãos dadas para a retomada da economia

Desde o início da pandemia o 
micro e pequeno empreendedor bra-
sileiro se vê em uma situação cada 
vez mais dura.  Segundo pesquisas 
realizadas ao longo de 2020, nove 
em cada 10 microempreendedores 
admitiram ter perdido renda duran-
te o período da pandemia. Esse ce-
nário não é diferente em Jaguariúna 
e em toda a Região Metropolitana 
de Campinas (RMC).

O setor tem sofrido com a re-
dução no número de clientes que 
ocorre por diversos fatores como: 
menor fluxo de pessoas nas ruas e 
menor renda disponível para a po-
pulação. Essa é uma das principais 
reclamações daqueles que buscam 
empreender.

Apesar de alguns profissionais 
terem conseguido se reinventar ao 
longo de todo este período de iso-
lamento social, utilizando recursos 
como delivery, retirada drive-thru, 
home office e outras modalidades, 
a realidade é que mesmo estes com-
põem a grande massa de profissio-
nais e empreendedores que viram 
seus rendimentos cair a partir do 
primeiro semestre de 2020. O duro 
golpe que foi infligido na econo-
mia nacional feriu duramente estes 
pequenos comerciantes que veem 
seus comércios serem fechados de 
forma corriqueira em decorrência 
do planejamento público.

A sequência de decretos publica-
dos e que culminam no fechamento 
das atividades comerciais, como é 
vivenciado na região atualmente, 
causam uma enorme preocupação 
para estes que seguem pensando 
como farão para equilibrarem suas 
contas apesar de estarem com as por-
tas fechadas. Os comerciantes de Ja-
guariúna, assim como comerciantes 

de todo o Estado, seguem com seus 
comércios reivindicam a reabertura 
seguindo todas as normas da saúde.

“Nós defendemos o direito de 
permanecer de portas abertas, as-
sim como as grandes empresas e in-
dústrias”, diz a criadora do projeto 
‘Jaguariúna de mãos dadas’, Edilai-
ne Alves, que é comerciante na ci-
dade e proprietária da empresa  Eip 
Cred, que ajuda o cidadão a retomar 
a vida financeira e o lojista restabe-
lecer seu caixa de inadimplente que 
juntamente a todos comerciantes 
credenciados que desde 2017 tem 
sorteios e serviços para o cidadão e 
objetivo repor caixa ao  credor.

Por vivenciar diariamente a situ-
ação de inadimplência de diversos, 
Edilaine conta que surgiu a ideia de 
abrir total leque para todos os co-
merciantes de Jaguariúna, para que 
juntando as mãos, todos tenham 
a oportunidade de melhorar seus 
ganhos. Seu projeto, que não tem 
custo nenhum para o comerciante, 
visa sortear o cliente que compra no 
comércio local com um Iphone 12, 
na caixa, lacrado. Com esta ação, o 
comerciante ainda ganha R$1 mil 
creditada na sua conta jurídica. 

“Mesmo aqueles que estão con-
seguindo utilizar da internet ou de 
outras ferramentas, ainda assim é 
positivo buscar compensar todas as 
dificuldades geradas pela pandemia 
e pelas ingerências do poder públi-
co”, incentiva Edilaine.

Ferramentas
Edilaine ressalta que tem incen-

tivado seus clientes a utilizarem a 
tecnologia digital e disponibiliza-
do serviços gratuitos como cursos 
de marketing e vendas, disparo em 
massa de produtos e promoções, 

buscando ainda parceiros e melhores 
preços para ações no intuito de mo-
vimentar o comércio. “Vejo que para 
muitos destes empreendedores e pe-
quenos comerciantes o sentimento é 
de que foram abandonados por parte 
dos representantes do poder público 
e político. Enquanto o Governo Es-
tadual emite os decretos que culmi-
nam no fechamento de lojas e outros 
tipos de atividades consideradas não 
essenciais nestas fases mais críticas 
da pandemia, poucos são os prefei-
tos que se mobilizam de forma efeti-
va para proteger a economia de suas 
cidades e garantir a sobrevivência 
dos empreendedores locais enquan-
to geradores de empregos e de ren-
da”, lamenta.

“Nossa cidade tem aos poucos 
conseguido reabrir e temos tendo 
retorno positivo dentro dos pedi-
dos feitos ao nosso presidente da 
Associação Comercial Industrial de 
Jaguariúna, João Rodrigues, ou em 
grupos de comerciantes e até mes-
mo pessoalmente ao prefeito Gusta-
vo Reis”, acrescenta Edilaine.

Para o pequeno empresário que 
já vinha lutando com a crise finan-
ceira brasileira para manter seu 
negócio aberto antes mesmo do 
surgimento da pandemia do novo 
coronavírus, todas estas novas difi-
culdades que se somaram as já exis-
tentes fizeram com que muitos co-
merciantes tivessem de diminuir o 
tamanho de seus negócios. Muitos 
se viram obrigados a demitir fun-
cionários para conseguir equilibrar 
as contas, enquanto aqueles que já 
atuavam sem profissionais passa-
ram a questionar se fechar as portas 
seria a única opção que lhes resta 
em meio a todas as dificuldades que 
se avolumam ao longo dos últimos 

meses.  “E para aqueles que se veem 
totalmente impossibilitados de 
exercerem suas atividades ao longo 
deste período, a pandemia tem sig-
nificado apenas um grande prejuízo 
o qual estes pequenos comerciantes 
não sabem como poderão reverter”.

Edilaine acredita que sem mu-
danças na realidade, o pequeno 
comerciante estará de mãos atadas 
diante do poder público. “Desse 
modo veremos uma verdadeira re-
configuração na paisagem urbana de 
nossas cidades. Um grande número 
de pontos comerciais disponíveis 
poderá surgir em breve, uma grande 
quantidade de profissionais deverá 
começar a buscar uma recolocação 
no mercado de trabalho se somando 
ao grande número de pessoas que 
já existem atualmente em busca de 
uma primeira oportunidade ou de 
uma recolocação profissional”, diz.

A empresária pede que ninguém 
passe a entender que a luta por di-
reitos por parte de comerciantes e 
empreendedores existe de forma an-
tagônica aos cuidados em relação ao 
novo coronavírus. “Todos desejam 
prevenir-se do vírus e lutar contra o 
crescimento no número de casos da 
Covid-19. Mas, o que o dono de um 
pequeno negócio pede quando levan-

ta sua voz contra a situação atual é 
que ele possua os mesmos direitos 
dos donos de grandes empreendi-
mentos”, afirma. Para ela, se há com-
preensão de que grandes negócios 
podem seguir em atividade desde 
que cumpram medidas sanitárias que 
foram estabelecidas pelo poder pú-
blico, o que o pequeno comerciante 
precisa é gozar dos mesmos direitos. 

“Com regras claras e simples 
de serem cumpridas que permitam 
que o pequeno comerciante retome 
suas atividades durante este período 
da pandemia, é possível garantir a 
continuidade da existência de uma 
série de negócios que se veem hoje 
correndo este grave risco de fechar. 
Para o pequeno empreendedor brasi-
leiro esta é uma luta pelo direito de 
seguir existindo. Não está fácil para 
ninguém! Uns querem trabalhar, ou-
tros viver. Ambos são necessários 
colocando a dependência na prefei-
tura onde temos uma hierarquia. Aos 
poucos vamos retomar e isso precisa 
ocorrer de mãos dadas. O dinheiro 
troca de mãos. Hoje com a pandemia 
consumidor compra de casa, pois 
não saí para as ruas. Nosso objetivo 
é: unidos sermos vistos e com a libe-
ração fase a fase retomarmos a eco-
nomia completa”, finaliza Edilaine.
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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

Solidariedade 
é o amor em 
movimento

“ “ Fofoca
Antônio Fagundes demitido 
da Rede Globo? Isso mesmo! 
A Rede Globo está passando 
por uma reestruturação de 
elenco e contratos, onde não 
existe mais aquele contrato 
vitalício como se falou no 
passado. Após se recusar 
em participar da gravação 
do Pantanal, Antônio 
Fagundes não faz mais parte 
da emissora. Isso porque a 
Globo está mantendo apenas 
artistas que estejam envolvidos com algum Projeto. Por isso, após 44 anos 
de trabalho o ator foi dispensado.

Moda
Solidariedade tá na moda!  E o Projeto La-
ços veio para provar isso. O Laços é uma 
Parceria entre Gabriella Art Studio e a es-
tamparia Avro Store, de Blumenau (SC). O 
intuito é aumentar a oferta de acessórios 
para mulheres que recebem suporte do 
Instituto Quimioterapia e Beleza. 
O Projeto é uma iniciativa da artista Ga-
briella Laruccia e sua sócia Fernanda In-
tropedi para aumentar o volume de doa-
ção de lenços ao Instituto Quimioterapia 
e Beleza, afetado desde o ano passado 
por causa da pandemia do coronavírus. 
A cada peça comercializada uma outra 
igual, é destinada para as pacientes com 
câncer. 
Além disso, quem compra o lenço pode 
escrever uma mensagem para quem vai 
receber a doação. Participe desse Projeto e 
abuse da solidariedade e versatilidade desse 
acessório.

Beleza & Bem estar

Atualidade

Desafio da semana

Maquiagem

Após o início da quarentena as empresas precisaram se readaptar ao mundo 
virtual, quem estava fora dele precisou fazer uma estruturação para atender 
a demanda. Dentre os pontos importantes destacamos a fotografia. O ramo 
cresceu muito dada a sua importância. Fazer fotos profissionais mostra o 
cuidado com o seu produto ou serviço. Além de valorizar os detalhes que são 
importantes para o consumidor. 

Além disso, ter fotos profissionais traz 
destaque em relação ao concorrente, eleva 

seu engajamento e consequentemente vai 
trazer mais resultados. Tenha em mente 
a importância e necessidade de cuidar 
de cada detalhe da sua empresa e a 
fotografia profissional é indispensável. 
Preocupe-se com suas funções na 

empresa  e deixe a fotografia para 
quem entende do assunto. A Nana é a 
profissional que indicamos para você 
que está localizado em Campinas e 
região. CONTATO: 11 99455-4264 - 

@nanaskull.fotografia

Alô alô mulherada tem desafio 
pra vocês! Post uma foto no 
Instagram usando um lenço e 
marque a #AlôAlôCheiaDeEstilo  
e o @JornalGazetaRegional que 
vamos presentear a foto mais 
curtida e repostar!

Falando em Rede Globo, ela está passando metros de pano para a 
cantora e Ex-BBB Karol Conká. A emissora anunciou que vai transmitir um 
documentário sobre a cantora chamado “A vida depois do tombo”. 
O intuito é limpar a imagem negativa que a ex-BBB ficou durante sua 
participação do reality. A repercussão do documentário gerou muitas 
críticas e não vem sendo apoiado nas redes sócias. Tudo indica que seu 
indicie de rejeição continua subindo, mesmo depois de pedir desculpas no 
horário nobre.

Produtos de preparação para a pele estão 
sendo cada vez mais consumidos. Fazem 
toda a diferença na maquiagem. Entre eles 
destacamos:

Água micelar: serve para limpar e tonificar a 
pele. O produto age como um imã atraindo a 
sujeira e impureza da pele.

Primer: produto que serve para preparar 
a pele para a maquiagem, ele ajuda 
a controlar a oleosidade, disfarçar rugas, portos e cravos. Seu uso é após o 
hidratante e antes da base.

Primer Blur: tipo de Primer, porém tem outras funções além do que um Primer 
líquido oferece. O produto é uma cera que ajudar a maquiagem a durar mais 
e também vai trazer um efeito matte na pele. Ele cria uma película com toque 
aveludado uniformizando o tom da pele.

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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Protetor solar no outono? Exatamente. 
Engana-se quem acredita que o uso do 
protetor solar é apenas nos dias quentes e 
ensolarados. A pele corre riscos em qualquer 
estação do ano, inclusive em ambientes 
fechados, até mesmo a luz artificial é capaz 
de danificar a pele. Lembrando que o uso 

do protetor é para prevenir câncer de pele, 
ajudar no rejuvenescimento, manter a 
pele hidratada, sem manchas, controlar 
o brilho e a oleosidade e trazer aquele 
aspecto saudável. A dica é: use e abuse 

do protetor solar e sempre 
procure um dermatologista 
para avaliar qual a melhor 
formulação para o seu tipo 

de pele.
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O mercado digital é a 
grande aposta para os brasilei-
ros que desejam empreender 
ao longo de 2021. Isso é o que 
indica o Sebrae e especialistas 
do setor de negócios e empre-
endimentos. O indicativo dado 
por estas fontes é muito claro 
de que negócios que nascerem 
ou se desenvolverem por meio 
da internet ao longo de 2021 
possuem um caminho estabe-
lecido e favorável de acordo 
com o cenário brasileiro atual. 
Isso claro pode ser visto como 
um reflexo de tudo que a po-
pulação brasileira viveu ao 
longo de todo o ano de 2020.

A internet já não é uma 
novidade, a existência de ne-
gócios no ambiente virtual e a 
alta atratividade desse modelo 
de comércio para quem deseja 
empreender também não é uma 
novidade. O que há de novo e 
que faz especialistas apontarem 
que este é o momento de se 
apostar com força em negócios 
digitais é todo o cenário global 

e o momento que o mundo atra-
vessa atualmente.

Segundo consultorias es-
pecializadas, o crescimento de 
negócios no ambiente digital é 
cinco vezes maior do que no 
mundo real. A principal ten-
dência para 2021 é que estes 
negócios se fortaleçam por 
meio de aplicativos que per-
mitam uma relação direta en-
tre a marca e o cliente. 

Desde o final de 2019 e 
de forma mais intensa a partir 
da primeira metade de 2020 o 
mundo passou a sofrer com a 
pandemia do novo coronaví-
rus. Como consequência da 
pandemia as pessoas tiveram 
de se isolar em casa e mudar 
sua forma de consumo. A 
partir deste momento de iso-
lamento profissionais que já 
estavam presentes na internet 
ou que conseguiram se esta-
belecer no meio digital com 
facilidade tiveram vantagem 
na manutenção das atividades.

Nessa esteira de se cons-

truir toda uma nova relação de 
negócios através da internet, 
o cliente também se adaptou. 
Ao longo dos últimos anos o 
número de usuários de inter-
net no Brasil já vinha cres-
cendo anualmente. Segundo 
dados do índice MCC-ENET, 
desenvolvido pela Neotrust-
-Movimento Compre & Con-
fie, em parceria com o Comitê 
de Métricas da Câmara Brasi-
leira da Economia Digital, as 
vendas pela internet tiveram 
uma alta de 52,95% no último 
mês de fevereiro e uma alta de 
68,92% no faturamento do se-
tor foi registrado. Ao longo de 
todo o ano de 2020 o número 
de vendas online registradas 
no Brasil cresceu 41% em re-
lação a números alcançados 
em anos anteriores.

São estes valores que de-
monstram que realmente o ní-
vel e confiança dos brasileiros 
de realizarem compras e con-
tratarem serviços por meio da 
internet é cada dia maior e que 

seguirá crescendo. Por isso 
que é tão importante se fazer 
presente na internet para con-
seguir chegar até a conversão 
de um cliente em potencial 
em um negócio concluído. A 
internet é hoje a grande vitri-
ne do mundo e por isso é im-
portante estar nela, mas tam-
bém é necessário saber estar 
da forma correta. Um local 
em que a concorrência não é 
limitada geograficamente ou 
por outros fatores que existem 
no mundo real, como é o caso 
da internet, exige ações extre-
mamente assertivas na hora de 
comunicar-se com o público 
para garantir a sua relevância 
e o seu alcance em relação aos 
potenciais clientes. 

Graças a isso também uma 
série de profissionais e ser-
viços também possuem boas 
perspectivas de rentabilida-
de em seus mercados para o 
ano de 2021. Profissionais 
que atuam diretamente na 
produção de sites, de aplica-

tivos e de outros modelos de 
plataformas virtuais deverão 
ter uma grande demanda de 
novos serviços vinda exata-
mente deste número crescente 
de profissionais que desejam 
criarem novos negócios na in-
ternet ou levar seus negócios 
para a internet. Profissionais 
que produzem conteúdo como 
artes gráficas e outros tipos de 
materiais também estão dentre 
aqueles que poderão ver sua 
clientela crescendo ao longo 
do ano.

O crescimento esperado 
para plataformas de delivery 
em 2021 também demonstra 
esta mudança na relação de 
consumo no Brasil. Não ape-
nas alimentação, mas diversos 
outros tipos de negócios hoje 
conseguem se aproximarem 
ainda mais dos seus clientes 
através do delivery, facilitando 
para aqueles que consomem. 

Estes são apenas alguns 
exemplos de toda a cadeia de 
profissionais que pode ser ali-

mentada por este crescimento 
do mercado de negócios onli-
ne no Brasil. Mas há toda uma 
cadeia de profissionais que 
será beneficiada com esta re-
novação da forma de se fazer 
negócios no Brasil.

Aqueles que vendem pro-
dutos relacionados a conheci-
mento também seguem tendo 
na internet uma grande fer-
ramenta. Venda de cursos ou 
outros tipos de materiais que 
agreguem algum tipo de co-
nhecimento para o consumi-
dor através da internet é uma 
grande possibilidade de maxi-
mizar aquilo que vem sendo 
produzido. As vantagens neste 
tipo de relação existem para 
as duas pontas da relação, en-
quanto o empreendedor tem 
uma grande ferramenta para 
maximizar suas possibilida-
des, o cliente possui através 
do serviço online todas as 
facilidades que lhe são entre-
gues pelo consumo de um ser-
viço digital.

Tendência mercado digital Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 
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Passando para o nosso 
português claro, renunciar 
é o mesmo que abrir mão 
de algo, abra mão de algo 
não pensando no hoje, mas 
para beneficiar o seu eu do 
futuro. Futuro este que você 
está construindo agora.  Só 
começamos a perceber 
certas necessidades de re-
núncia ao envelhecer. Você 
sabe por que muitos de nós 
jovens associamos renuncia 
à fraqueza? Este é apenas 
um engano promovido pela 
inexperiência e pelo pouco 
conhecimento da vida, cada 
vez que renunciamos mais 
forte nos tornamos.  

Renunciar é necessário 
e eu irei te apresentar bons 
m0otivos para você passar 
a renunciar pequenas coisas 
do seu hoje que garantirão 
um futuro mais próspero 
para você. Já parou para 
pensar em quantos planos 
já fez? Já parou para pensar 
em quantos sonhos você já 
se frustrou? Aquela moto ou 
o carro zero do qual você 
teve abrir mão por falta de 
dinheiro?   

Já parou para pensar 
em quantos objetivos tem 
para sua vida? Muitos so-
nham em estudar em uma 

boa faculdade que possui 
um curso bem avaliado que 
permite uma melhor colo-
cação na profissão sonhada, 
mas as vezes acabam tendo 
que optar por uma insti-
tuição de menor qualidade 
buscando um menor custo 
para o aprendizado. Outros 
vivenciam uma realidade 
ainda pior, iniciar o curso, 
mas ter de interromper os 
estudos por falta de recur-
sos financeiros para arcar 
com todos os custos do 
aprendizado.  

Já parou para pensar 
que, por mais que andemos, 
sempre acabamos voltando 
para o mesmo lugar? Pois 
é, somos culpados pelas re-
núncias que não fizemos ao 
longo de nossa trajetória. 
Todos conhecem exemplos 
de amizades que não acres-
centam em nada e só estão 
por perto nos momentos de 
lazer em que lhes é propor-
cionada uma boa experiên-
cia ao custo dos outros. Este 
é um tipo de relação à qual é 
necessário renunciar o mais 
rapidamente possível.  

Redes sociais são um ou-
tro ótim exemplo de coisas 
que devem ser renunciadas 
em nossas vidas. Apesar de 

uma ótima forma de diver-
são, uma maneira de nos 
mantermos próximos de fa-
miliares e amigos em meio 
a correria do dia a dia e até 
mesmo uma ferramenta de 
trabalho vantajosa. Redes 
sociais também conseguem 
ser grandes ladras de tempo 
útil no qual se poderia estar 
realizando algo de produti-
vo para o crescimento futu-
ro ao invés de ficar vendo e 
revendo conteúdo que não 
lhe ajudará em nada. É ne-
cessário abrir mão de diver-
timentos fúteis no presente 
em busca da construção de 
momentos de prazer verda-
deiro para o futuro.  

Comprar coisas supér-
fluas também é um erro 
que precisa ser riscado para 
sempre da sua lista. Pergun-
te-se bem, quantas coisas 
que te levaram ao seu atual 
patamar de endividamento 
que poderiam ter esperado 
um pouco mais para terem 
sido compradas ou que po-
deriam muito bem não te-
rem sido compradas e agora 
você teria o dinheiro para 
investir ou gastar com algo 
realmente necessário.  

Esta é uma perspecti-
va que tem que ser leva-

da para todos os aspectos 
da sua vida. Qualidade de 
vida é importante. O seu 
presente é um investimen-
to que você faz no futuro 
que deseja, então manter-
-se em um relacionamento 
por acomodação é um dos 
piores erros que se pode 
cometer. Há muitos casais 
em que ambas as partes já 
perderam totalmente o in-
teresse em seus parceiros, 
mas que são mantidos mes-
mo sem um ideal de futuro 
juntos. Se não há uma pos-
sibilidade de futuro para 
a união a melhor opção é 
renunciar a aquilo que já 
morreu para que um futu-
ro novo e belo nasça nesse 
espaço que atualmente não 
rende frutos. 

Por acaso você é feliz em 
seu ambiente de trabalho ou 
apenas você vê todos os dias 
as horas passarem enquanto 
você se reveza entre pro-
crastinar e fazer o mínimo 
necessário? O crescimento 
profissional apenas existe 
através do esforço e da bus-
ca por metas. Se você está 
infeliz com sua realidade 
atual, se esforce para fazê-la 
mudar. Busque o reconheci-
mento em sua empresa atual 

ou qualifique-se de modo 
que oportunidades melhores 
aparecerão para você natu-
ralmente e lhe permitirão 
buscar aquilo que lhe deixa-
rá feliz. Renuncie a acomo-
dação e se permita crescer.  

PESSOALMENTE FA-
LANDO: As pessoas que te 
cercam, moldam sua pers-
pectiva de futuro. Se você 
quer prosperar na sua vida, 
se afaste daqueles que atra-
sam o seu processo. Fuja 
das falsas amizades, fuja 
dos falsos amores, fuja dos 
falsos desejos. Amadureça, 
evolua e prospere.  

Seguem exemplos sim-
ples próprios e pessoais: 
Quando me afastei de pes-
soas que não me acrescenta-
vam em nada, sugavam mi-
nha energia e meu dinheiro, 
evolui como pessoa. Faça 
um teste. Deixei de procras-
tinar nos meus objetivos 

Alguns exemplos de gas-
tos simples que dos quais 
abri mão e que hoje percebo 
que possuíam grande impac-
to sobre minha renda a lon-
go prazo:  Corte de cabelo 
semanal = R$ 30,00 por se-
mana = R$ 120,00 por mês 
= R$ 1.440,00 ao ano; Açaí 
do domingo = R$ 23,00 por 

semana = R$ 92,00 por mês 
=  R$1.104,00 ao ano; Cer-
veja no final de semana = 
R$ 30,00/40,00 por sema-
na = R$ 120,00/160,00 por 
mês = R$ 1.440,00/1.920,00 
ao ano. 

Listei 3 coisas simples, 
em 12 meses me davam 
um gasto médio de R$ 
3.984,00. Me diz ai, quan-
tos anos você gostaria de ter 
tido pelo menos 50% deste 
valor em conta? Pois é, eu 
também.  

Eu estou falando ape-
nas de renunciar economi-
camente o açaí, o corte de 
cabelo, e a cerveja no final 
de semana, mas imagina 
quantas renuncias você é ca-
paz de fazer para prosperar. 
Toda renúncia dói e é neces-
sária para nossa evolução 
seja ela pessoal, financeira, 
pessoal ou profissional. 

Renuncie amizades. Re-
nuncie a procrastinação. 
Renuncie ao supérfluo. En-
fim renuncie a tudo aquilo 
que te retém e te impede 
de prosperar e amadurecer. 
Se sentir dúvida na escolha 
pergunte a si mesmo? Eu 
preciso? Me acrescenta? E 
por último me fará falta?

Reflita...

A renúncia e o sucesso Gabriel Lira
Estudante de Relações Públicas
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Resolvi abordar esse 
assunto, pois não são 
poucos os problemas que 
existem quando se trata de 
aluguéis de imóveis, prin-
cipalmente quando se en-
cerra o contrato de locação 
e o inquilino vai entregar o 
imóvel para a imobiliária. 
Aí começam os conflitos 
que geram muitas dores de 
cabeças. 

Sempre se faz necessá-
rio estabelecer um contra-
to entre locador e locatário 
e que no contrato possam 
estar contidas cláusulas 
importantes que garantam 
as duas partes nesta rela-
ção. Cláusulas essas que 
são importantes para esta-
belecer regras claras, con-
forme a Lei 8.245/1991, 
com alterações introduzi-
das pela Lei 12.112/2009, 
dispondo sobre a locação 
dos imóveis urbanos. 

O locador é pessoa re-
presentante ou proprie-
tário do imóvel, que vai 
receber do locatário pelo 
referido imóvel que está 
sendo alugado. O locatário 
é pessoa que aluga o imó-
vel (inquilino) e vai pagar 
ao locador o valor ajustado 
em contrato. 

Além do contrato de 
locação, é importante ter 

junto o termo ou laudo 
de vistoria, que faz parte 
integrante do contra-
to locatício, sendo 
que nesse termo 
ou lado terá 
toda situação 
em que se 
encontra o 
imóvel no 
m o m e n t o 
que está 
sendo alu-
gado, e 
também na 
entrega da 
chave. 

Os maio-
res confli-
tos ocorrem na 
hora de entregar 
as chaves do imóvel 
alugado, pois algumas 
imobiliárias, nem todas, 
agem de forma incorreta 
no trato com os locatários. 
Os maiores são aqueles 
que na hora de entregar 
as chaves ficam sabendo 
que a vistoria vai ser feita 
dentro de 30 dias e, até lá, 
serão cobrados os valores 
de aluguéis. 

Primeiro cabe o locatá-
rio ter em mãos compro-
vantes que fez a entrega da 
chave, esse comprovante 
é de extrema necessida-
de, sendo eles, um e-mail, 

con-
versas no WhatsApp e 
principalmente o envio da 
chave pelo Correio com 
cópia de aviso de recebi-
mento (AR) da entrega da 
chave. Vale lembrar que, 
quanto mais prova o loca-
tário tiver que entregou a 
chave, melhor, pois, nes-
te caso, a cobrança pelos 
dias que for cobrado pelo 
locador, será indevida. 

É bom lembrar, que an-
tes mesmo da entrega da 

chave, devem ser feitos 
todos os reparos que 

estão no contra-
to, sendo estes 

constantes no 
termo ou 

laudo de 
vistoria, 
também 
t e n h a 
provas 
e m 
s u a s 
m ã o s 
do que 
f o r a m 
reparos, 

podendo 
ser fotos, 

vídeos, de 
todo reparo, 

além das contas 
pagas, como IPTU, 

ÁGUA, LUZ e demais 
compromissos que estão 
no contrato de locação. 

Caso o locatário tenha 
entregue a chave para a 
imobiliária ou diretamente 
para o locador, não haven-
do negativa de receber a 
chave, exija, pois é direito 
do locatário e obrigação 
do locador, fornece recibo 
de entrega da chave. 

Outro conflito que 
acontece e, são muitos, 
quando o locador e locatá-
rio assinam o contrato de 

locação e, logo após o lo-
catário ir residir no imóvel 
alugado, começa a desco-
brir problemas no imóvel, 
do tipo, vazamento cons-
tantes, infiltrações, pare-
des que começam a surgir 
mofos, águas de chuvas 
que entram na casa, por-
tas que não fecham, enfim, 
uma série de problemas 
que serão descobertos 
após a efetiva moradia no 
imóvel locado. 

Primeiramente o lo-
cador deve ser notificado 
formalmente pelo locatá-
rio, isto é, que seja feito 
todas as reclamações por 
escrito de cada problema 
existente no imóvel, tendo 
sempre cópias daquilo que 
foi relatado dos problemas 
na referida notificação. 

Segundo que o locatá-
rio deve aguardar a mani-
festação do locador sobre 
os problemas que foram 
relatados na notificação, 
caso o locador não solu-
cione os problemas rela-
tados, poderá ser feito a 
rescisão contratual sem 
prejuízo para o locatário, 
sendo que esse direito está 
previsto na lei do inquili-
nato, no seu artigo 22, I, 
III e IV, da lei em questão, 
vejamos: 

Art. 22. O locador é 
obrigado a:

I - entregar ao locatário 
o imóvel alugado em esta-
do de servir ao uso a que 
se destina;

[...]
III - manter, durante a 

locação, a forma e o desti-
no do imóvel;

IV - responder pelos ví-
cios ou defeitos anteriores 
à locação. 

Como exposto, é obri-
gação do locador a entrega 
do imóvel em condições 
de servir ao fim que se 
destina, sendo um imóvel 
que tenha condições de ha-
bitação, e deve o locador 
proceder a manutenção 
dos problemas anteriores 
à locação. Caso isso não 
acontece, cabe sim o des-
fazimento do contrato sem 
ônus para o locatário. 

Realmente é um assun-
to que se tem muito para 
escrever e informar, mas 
pela limitação do espaço, 
fico por aqui, mas ainda 
iremos tratar dentro desse 
assunto, mais questões im-
portantes para esclareci-
mentos de todos. Por hora, 
é somente isso. 

Um forte abraço a to-
dos e nos cuidemos, pois, 
a vida é única!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Deveres e direitos nas locações de imóveis 

Direitos e deveres
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Os contratos de agro-
negócio e as negociações 
bancárias são procedimen-
tos corriqueiros a muitos 
produtores rurais. Ambos 
facilitam o trabalho no 
campo e exprimem privi-
légios, como a melhoria no 
processo produtivo e a rea-
lização de investimentos. 

Por outro lado, quando 
tais procedimentos não são 
realizados adequadamente, 
tornam-se motivos de pre-
ocupação e dor de cabeça. 
Não é raro vermos decisões 
mal tomadas que resultam 
em perdas de bens e/ou no 
aumento de dívidas.

Assim, entender todos os 
direitos e as obrigações, em 
qualquer tipo de contrato e 
de negociação, é fundamen-
tal. É preciso saber aprovei-
tar as vantagens derivadas 
dessas relações, a fim de 
maximizar os lucros e ex-
pandir o empreendimento.

Dessa forma, considere 
as informações a seguir!

Elaboração, revisão e 
negociação de contratos 
de agronegócio 

A formação de relações 
por meio de contratos pos-
sibilita mais oportunidades 
de crescimento ao médio e 
pequeno produtor rural. Ne-
gociar parte da colheita por 
insumos e máquinas, como 
no caso do contrato barter, 

tende a gerar grandes van-
tagens. Sendo responsável 
por grande parte do fatura-
mento da empresa agrícola, 
ele facilita a vida do agricul-
tor que precisa investir em 
aquisições, mas tem dificul-
dade em fazê-las.

Contratos agrários típi-
cos, como os de arrenda-
mento rural e parceria, da 
mesma forma, costumam ser 
acordos benéficos. A cessão 
de uso de um pedaço de ter-
ra gera economias tributárias 
ao produtor, ao mesmo tem-
po em que possibilita a ele 
investir em seu negócio.

Apesar dos diversos prós 
que todos esses contratos 
apresentam, é fundamental 
ter atenção ao formalizar 
qualquer tipo de instrumen-
to. Não é raro nos deparar-
mos com negociações con-
fusas, obscuras ou mesmo 
equivocadas, pelo desconhe-
cimento ou má compreen-
são das leis. O prejudicado, 
nesses casos, quase sempre 
é o produtor rural, que acaba 
arcando com prejuízos des-
necessários.

Ter auxílio de um pro-
fissional especialista afasta 
erros e dispêndios, e ga-
rante mais proteção à parte 
mais vulnerável da relação. 
O profissional é, também, 
uma solução para ajudar 
em necessidades de revi-
são, negociação e renego-

ciação, a fim de aperfeiçoar 
o texto do contrato.

Negociações bancárias
Negociações bancá-

rias, da mesma forma, po-
dem beneficiar ou lesar os 
produtores, dependendo 
da forma como são feitas. 
Entre esses tipos de proce-
dimentos, podemos encon-
trar: repactuação de dívi-
das, abertura de crédito e 
substituição de garantias.

Repactuação de dívidas 
Ter dívidas com ban-

cos é a realidade de alguns 
médios e pequenos empre-
endedores rurais. Quando 
a situação fica drástica, a 
escolha de muitos é realizar 
mais negociações, fazendo 
contratos encadeados com 
as instituições financeiras, a 
fim de tentar ajustar as par-
celas dos débitos devidos. 

Acontece que, geralmen-
te, nesse tipo de ação, existem 
juros implícitos, fazendo o 
produtor entrar em uma bola 
de neve: as dívidas só aumen-
tam e ficam intermináveis. 
Com isso, a renda familiar e o 
desenvolvimento do negócio 
ficam comprometidos 

Tal negociação, em mui-
tos casos, ainda é repassada 
a terceiros, que são outras 
empresas encarregadas de 
entrar em contato com o 
devedor, e neste caso, na 

maioria das vezes, a situa-
ção acarreta mais desvanta-
gens ainda.

Taxas exorbitantes
Os bancos buscam se 

proteger do endividamento, 
por isso elevam os valores 
cobrados. Ao mesmo tempo, 
as empresas terceirizadas ar-
recadam uma quantia nessa 
tentativa de negociação. 

Fator emocional
Não é raro nos deparar-

mos com ameaças irreais, 
feitas apenas com o intuito 
de coagir o devedor. Muitos 
pequenos e médios empre-
sários não têm experiência 
nesse tipo de situação, o que 
torna as tentativas de nego-
ciação direta com bancos ou 
com terceiros desgastante. 

Falta de planejamento
Saber se preparar e to-

mar as melhores decisões é 
essencial para evitar o au-
mento de dívidas. Enfrentar 
essa situação sem apoio di-
ficulta fazer boas escolhas 
e identificar uma solução 
mais justa e econômica. É 
fundamental ter um estudo 
da capacidade de pagamen-
to do produtor, para encon-
trar a saída mais plausível.

Má negociação
Alguns casos podem ser 

resolvidos pela via admi-

nistrativa, não necessitando 
envolver o judiciário. Reco-
nhecê-los torna a negociação 
mais econômica e célere.

Para evitar tudo isso, 
contar com a ajuda de espe-
cialistas na área, como um 
advogado, no momento de 
qualquer repactuação, tende 
a diminuir os encargos. Ele 
é capaz de identificar aque-
les exigidos dentro da lei 
e excluir os demais. Além 
disso, o profissional tende 
a tratar o caso com mais 
racionalidade, poupando, 
assim, o produtor rural de 
estresses desnecessários.

Abertura de crédito
Considerado um dos 

mais importantes instru-
mentos de estímulo à pro-
dução agrícola, o crédito 
rural precisa ser constituído 
de maneira a propiciar os 
melhores resultados possí-
veis ao produtor.

Os créditos, como o de 
custeio, de investimento e de 
comercialização, são incen-
tivos do governo para ajudar 
o agricultor a se desenvolver. 
Eles auxiliam de forma a co-
brir despesas dos ciclos pro-
dutivos, comprar insumos e 
bens duráveis, além de ofe-
recer mecanismos para que o 
produtor se proteja contra o 
período de queda dos preços 
no mercado.

Entender como funcio-

na o crédito rural permite 
maior aproveitamento dos 
benefícios. É importante ter 
uma noção, por exemplo, de 
garantias, valores, taxas, pra-
zos, documentos exigidos 
e os principais programas 
disponíveis, a fim de obter 
mais facilidades para a vida 
no campo. A finalidade deve 
ser aprimorar as atividades 
no empreendimento agrícola 
e investir em equipamentos 
para o aumento de lucros.

Substituição de garantias
Na substituição de ga-

rantia, determinado bem é 
substituído por outro, em 
prol de garantir o pagamen-
to das dívidas. Esse é outro 
processo que precisa ser 
muito bem planejado, com 
o objetivo de afastar qual-
quer desvantagem advinda 
da decisão. Aqui, também, 
faz-se necessário conhecer 
todas as exigências e ga-
rantias, para evitar cláusu-
las abusivas e aumento dos 
passivos com os bancos.

Os contratos de agronegó-
cio e as negociações bancá-
rias são direitos do produtor 
rural, que visam beneficiá-lo 
em seu empreendimento. 
No entanto, como podemos 
perceber, é importante uma 
assessoria profissional, que 
possa compreender todos os 
termos por trás de cada deci-
são, a fim de evitar ciladas.

A cadeia de produção 
de orgânicos está em pleno 
desenvolvimento e puxada 
pela demanda do consumi-
dor. Em 2019 o setor fatu-
rou R$ 4,6 bi e em 2020 a 
alta foi de 30%, alcançan-
do faturamento de R$ 5,8 
bilhões. Os dados são As-
sociação de Promoção dos 
Orgânicos (Organis).

Presentes em merca-
dos, feiras, lojas especia-
lizadas, restaurantes, ho-
téis, residências e sites de 
e-commerce Brasil afora, 
os produtos orgânicos ga-
nham destaque no cardá-
pio do dia a dia. O segmen-
to também traz avanços na 
forma de produção dos ali-
mentos.

Incentivos
É neste contexto que os 

mais de 24,6 mil produto-
res de orgânicos registra-
dos no Cadastro Nacional 
de Produtores Orgânicos 
buscam incrementar a 
produção com mais qua-
lidade e sustentabilidade. 
Nesta terça-feira (23), o 
Mapa publicou a Portaria 
52 que atende solicitações 
de produtores e técnicos 
rurais. O texto apresenta 
atualizações ao regula-
mento técnico, bem como 
às listas de substâncias e 
práticas permitidas para 

uso nos sistemas orgâni-
cos de produção.

“É uma questão não 
apenas de saúde, mas de 
idéias de consumo susten-
tável voltados a segurança 
alimentar, bem-estar dos 
animais e dos agentes pro-
dutores”, frisa o presiden-
te da Câmara Temática de 
Agricultura Orgânica do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Luiz Carlos De-
mattê Filho.

Entre as alterações, 
destacam-se o incremento 
na caracterização da uni-
dade de produção orgâni-
ca, mudanças nas regras 
específicas para a produ-
ção animal e para a pro-
dução de mel, inclusão de 
substâncias passíveis de 
utilização como dessecan-
tes em sistemas orgânicos. 
A coordenadora de Pro-
dução Orgânica do Mapa, 
Virgínia Lira, explica que 
as novidades permitem dar 
mais segurança ao sistema 
e mais agilidade às altera-
ções das listas positivas de 
substâncias e práticas per-
mitidas.

“Há grande expectati-
va de impacto positivo no 
desenvolvimento da pro-
dução orgânica brasileira, 
pois há adequação à atu-
alidade, com linguagem 

mais clara, incorporação 
de novas substâncias e 
práticas às listas positi-
vas, ampliando as opções 
tecnológicas à disposição 
dos produtores e melhor 
adequação do texto aos 
princípios da produção or-
gânica”, diz.

A produção orgânica 
traz inovação tecnológica 
e conhecimento no enten-
dimento da natureza, de 
forma com que os fenô-
menos naturais sejam me-
lhor capturados por todo 
o complexo produtivo. 
As soluções e perspecti-
vas tratadas na produção 
orgânica são válidas na 
produção agropecuária 
de forma geral, oferecen-
do tecnologias e soluções 
que vão muito além do 
seu próprio setor.

Lançado em maio de 
2020, o Programa Nacio-
nal de Bioinsumos tem 
como objetivo aproveitar o 
potencial da biodiversida-
de brasileira para reduzir 
a dependência dos produ-
tores rurais em relação aos 
insumos importados e am-
pliar a oferta de matéria-
-prima para o setor.

Legislação moderna e 
Fiscalização rigorosa

E para quem pensa que 
a produção orgânica está 

restrita a frutas, verduras 
e legumes, as carnes tam-
bém fazem parte da lista, 
assim como o mel. Na pro-
dução agropecuária orgâ-
nica são levados em con-
sideração o bem-estar do 
animal, que se alimenta de 
ração orgânica além de ser 
criado em espaços em que 
o equilíbrio do ambiente 
é respeitado sem compro-
meter solo, água e ar, redu-
zindo ao mínimo todas as 
formas de contaminação 
e desperdícios desses ele-
mentos.

É para manter o contro-
le do modelo de produção 
em sistemas orgânicos e, 
consequentemente, sua 
atratividade que o Brasil 
apresenta um marco legal 
bem definido. Além da Lei 
n°10.831/2003, há uma sé-
rie de decretos, instruções 
normativas e outros nor-
mativos infralegais, sendo 
que a maior fiscalização 
parte dos próprios consu-
midores.

“A legislação brasileira 
de produção orgânica tem 
um arcabouço complexo 
que envolve questões so-
ciais, ambientais, técni-
co-produtivas, sendo uma 
das mais modernas, pois 
reflete os anseios de pro-
dução segura e alimentos 
de qualidade. Não apre-

senta um caráter puramen-
te técnico e engloba a rela-
ção dos agentes como um 
todo”, enfatiza Demattê.

Para serem comerciali-
zados, os produtos orgâni-
cos devem ser certificados 
por organismos creden-
ciados no Ministério da 
Agricultura, sendo dispen-
sados da certificação so-
mente aqueles produzidos 
por agricultores familiares 
que fazem parte de organi-
zações de controle social 
cadastradas no Mapa e que 
comercializam exclusiva-
mente em venda direta aos 
consumidores.

Já o produtor orgânico 
deve fazer parte do Cadas-
tro Nacional de Produtores 
Orgânicos, o que é possí-
vel somente se estiver cer-
tificado por um dos três 
mecanismos descritos a 
seguir:

Certificação por Au-
ditoria – A concessão do 
selo SisOrg é feita por 
uma certificadora pública 
ou privada credenciada no 
Ministério da Agricultura. 
O organismo de avaliação 
da conformidade obedece 
a procedimentos e crité-
rios reconhecidos inter-
nacionalmente, além dos 
requisitos técnicos esta-
belecidos pela legislação 
brasileira.

Sistema Participativo 
de Garantia – Caracteriza-
-se pela responsabilidade 
coletiva dos membros do 
sistema, que podem ser 
produtores, consumidores, 
técnicos e demais interes-
sados. Para estar legal, um 
SPG tem que possuir um 
Organismo Participativo 
de Avaliação da Confor-
midade (Opac) legalmente 
constituído, que responde-
rá pela emissão do SisOrg.

Controle Social na Ven-
da Direta – A legislação 
brasileira abriu uma exce-
ção na obrigatoriedade de 
certificação dos produtos 
orgânicos para a agricul-
tura familiar. Exige-se, 
porém, o credenciamento 
numa organização de con-
trole social cadastrada em 
órgão Fiscalizador Oficial. 
Com isso, os agricultores 
familiares passam a fazer 
parte do Cadastro Nacio-
nal de Produtores Orgâni-
cos.

Fonte: https://www.agrolink.com.
br/noticias/producao-organica-
esta-em-expansao_447829.
html#:~:text=A%20
cadeia%20de%20
produ%C3%A7%C3%A3o%20
e,Promo%C3%A7%C3%A3o%20
dos%20Org%C3%A2nicos%20
(Organis) 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Contratos e negociações bancárias no agronegócio

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

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

Bom dia!!! Nessa edição estare-mos publicando um artigo sobre o aumento do cultivo orgânico no Brasil. O cultivo 
orgânico traz para o agricultor maior rentabilidade e para o consumidor, a certeza de estar adquirindo um produto “tratado 
naturalmente”. Existe normas editadas pelo MAPA para o cultivo orgânico. Geralmente esses produtores se organizam em 
Associações ou Cooperativas para poderem ter uma certificação conjunta.

Produção orgânica está em expansão
Em 2020 a alta foi de 30%, alcançando faturamento de R$5,8 bilhões
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Com o apoio de colaboradores, Buenópolis finaliza 
demolição de muro e inicia recorte de pinheiros

Novas ações serão finalizadas entre abril e maio

A diretoria do Buenó-
polis FC vem realizando 
algumas ações de extrema 
importância nas depen-
dências do estádio Leonar-
do Frare, as quais chamam 
muito a atenção pela sua 
grandeza, pois irão mudar 
completamente o visual do 

clube.
Entre essas ações estão 

a demolição de 145 metros 
de muro as margens da 
rodovia SP 360 (Avenida 
Araújo Campos), que se 
fez necessária depois que 
parte do muro caiu e dei-
xando o restante conde-

nado,  levando perigo de 
cair a qualquer momento 
em cima de pedestres que 
utilizam o local. Sendo as-
sim, a diretoria repassou 
o serviço de demolição 
e limpeza do local para o 
colaborador Alécio Mar-
tins, o qual, realizou com 

maestria todo o serviço em 
apenas quatro dias. 

Outra importante ação 
em andamento é o corte de 
33 pinheiros localizados 
entre o muro recém-demo-
lido e o campo de futebol, 
tal serviço teve início no 
dia 01/04, porém, o devido 

a altura desses pinheiros 
o risco de queda em cima 
do alambrado do campo é 
imenso e caso isso acon-
teça o estrago e o prejuízo 
serão enormes. A diretoria 
esclarece que infelizmente 
teve que agilizar os cor-
tes após o laudo técnico 

apontar que a maioria de-
les podem cair a qualquer 
momento devido a altura e 
por terem quase 40 
décadas de 
existência.

Com tantas adversida-
des e o momento crítico 
que estamos vivendo, mas 
com seriedade e a confian-
ça dos colaboradores, a di-
retoria do BOI segue a pas-
sos largos com os trabalhos 
de reconstrução e recupera-
ção do estádio e além dos 

cortes dos pinheiros e a de-
molição do muro, a direto-
ria pretende finalizar mais 
três ações entre os meses 
de abril e maio.

A primeira delas é colo-
car a cobertura nos novos 
bancos de reservas que fo-
ram construídos de forma 

voluntária pelo colaborador 
Paulão Xerife e sua equipe, 
utilizando os materiais doa-
dos por outro colaborador e 
amigo Zé Vitor Almeida da 
empresa Juma Pedras.  A 
segunda ação, ou, atração, 
é o Jardim do Ipês, o qual, 
será denominado “António 

Moreton – Tonicão Mo-
reton”, uma homenagem 
ao grande colaborador e 
amante do alvi verde mo-
rungabense que fica loca-
lizado próximo a portaria 
principal na rua Joaquim 
Seraphim e conta com 14 
belíssimos ipês plantados 

em abril de 2020 pela atual 
administração e certamente 
será um local de visitação 
no clube durante a época 
que estiver florescendo. A 
terceira ação prevista para 
ser finalizada é a colocação 
de 40 toneladas de “pó de 
pedra” na pista de caminha-

da no entorno do gramado, 
a qual foi ampliada em 80 
metros, ou seja, assim que 
estiver tudo pronto a pis-
ta de caminhada passará a 
ter 400 metros de compri-
mento e será uma opção de 
lazer e atividade física para 
os sócios do clube.

Esporte Morungabense

Prof. Julio 
do Vadu

Exercício físico e imunidade
Artigo recente publica-

do no [i/]British Journal of 
Sports Medicine[/i] trouxe 
a discussão sobre a influ-
ência do exercício físico 
e o agravamento dos ca-
sos de Covid-19, levando 
a análise para o campo da 
ciência, onde em pesquisa 
realizada com 48440 pa-
cientes adultos diagnosti-
cado com Covid-19, tive-
ram melhor resultado de 
não agravamento da doen-
ça aqueles que eram prati-
cantes regulares de exercí-
cios físicos.

Sabemos que os exercí-
cios físicos são essenciais 
para uma qualidade de 
vida, afastando assim o ris-
co de doenças crônico-de-
generativas e melhorando 
significativamente os ín-
dices corporais de saúde. 
Sabe-se também do alto 
risco do sedentarismo para 
a vida das pessoas, sendo 
um fator a ser combatido 
em nível mundial, mesmo 
em tempo de não Pande-
mia, mas sim pelos aspec-
tos deletérios (prejudiciais 
a saúde) trazidos pela ina-
tividade ao funcionamento 
do corpo, sobrecarregan-
do as funções do coração, 
pulmões, rins, sistema 
circulatório, favorecendo 
o aumento da obesidade e 
outros males psico-físicos 
que afetam a saúde.

Os Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos 
identificaram di-
versos fatores de 

risco para o agravamento 
do quadro dos infectados 
pela Covid-19, destacando 
a idade avançada, o dia-
betes, o sexo (sendo que 
o masculino possui maio-
res fatores), a presença de 
comorbidades, obesidade 
e doenças pré-existentes. 
Estes estudos recomendam 
a prática regular de exercí-
cios físicos em pelo menos 
150 minutos por semana, 
ou seja, pelo menos 21 mi-
nutos por dia, de atividade 
física moderada a vigoro-
sa. Fica evidenciado que a 
atividade física regular au-
menta a função imunológi-
ca e traz uma menor inci-
dência de intensidade dos 
sintomas e mortalidade 
por várias infecções virais. 

Praticar atividade físi-
ca regularmente diminui 
o risco de inflamação sis-
têmica, que é uma caracte-
rística da segunda fase da 
Covid-19, proporcionando 
ao organismo melhores 
respostas ao tratamento 
contra a infecção. Desta-
camos ainda os benefícios 
de melhora significativa do 
exercício físico na saúde 
cardiovascular, aumento 
da capacidade pulmonar, 
aumento da força mus-
cular e melhora da saúde 
mental. 

Onde praticar
A pandemia nos trou-

xe uma nova realidade de 
isolamento social, como 
forma de evitar a pro-
liferação do vírus e re-
duzir o risco de contá-
gio, com isso diminuiu 

nossa capacidade de 
deslocamento e conse-
quentemente nossa mo-

bilidade, promoven-
do um aumento 
do sedentarismo. 
Foi criado assim 
um dilema, o 
exercício físico é 
essencial à saúde 
e melhora a imu-
nidade, mas prati-
cá-lo em locais de 
concentração de 

pessoas oferece o 
risco de aumento do con-
tágio e disseminação do 
vírus.

A criatividade tomou 
conta de todo o mundo, 
onde as pessoas buscaram 
alternativas para driblar es-
tas limitações, tornando-se 
ativos em plena Pandemia. 
Vimos aulas sendo dadas 
por profissionais de Edu-
cação Física pela internet, 
programas de Exercícios Fí-
sicos sendo desenvolvidos a 
distância, atividades sendo 
realizadas dentro de casa ou 
em áreas seguras, respeitan-
do os protocolos de segu-
rança sanitária preconizados 
pelas autoridades.

Importante destacar 
que realizar uma atividade 
física é ESSENCIAL para 
a saúde e principalmente 
para melhorar a imunida-
de, porém temos que ter 
orientação profissional 
qualificada a fim de evitar 
riscos indesejados de efei-
tos colaterais desta prática. 
Quando nos deparamos 
com as limitações impostas 
com o fechamento de aca-
demias, clubes, campos e 
quadras, foi necessário nos 
reinventarmos para poder-
mos em áreas abertas rea-
lizarmos atividades físicas 
com segurança. Tudo isto é 
uma questão de adaptação, 
porém jamais podemos es-
quecer que assim que for 
possível retornarmos ao 
“novo normal” estes locais 
devem ser ESSENCIAIS 
para esta busca da qualida-
de de vida desejada.

Exercício físico é 
essencial

Surgiu uma discussão a 
respeito do que é serviço 
essencial durante a Pan-
demia, sendo que compete 
aos Governos constituídos 
determinar o que é essen-
cial ou não para funciona-
mento durante as medidas 
restritivas. Independente 
de discussões políticas ou 
jurídicas, devemos desta-
car que o exercício físico é 
ESSENCIAL para a quali-
dade de vida e saúde, sen-
do um fator determinante 
para fortalecer o sistema 
imunológico da pessoa.

Comprovadamente por 
pesquisas realizadas mun-
do a fora destacam a im-

portância de uma ativida-
de regular de intensidade 
moderada a vigorosa como 
necessária para produzir 
os efeitos benéficos so-
bre a saúde do indivíduo. 
Destaca-se também a im-
portância do profissional 
de Educação Física como 
agente essencial neste sis-

tema dando a dosagem cer-
ta de volume e intensidade 
do exercício para atingir o 
resultado desejado.

Conclusivamente, exer-
cício físico comprovada-
mente aumenta o sistema 
imunológico, promove um 
melhor funcionamento do 
sistema cardio-respirató-

rio, melhora o desempe-
nho muscular e auxilia 
significativamente na saú-
de mental.

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado
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Grupo UniEduK realiza doação 
de R$100.000,00 ao Hospital Municipal Walter 
Ferrari em Jaguariúna

Desde o início da pan-
demia, o Grupo UniEduK 
se mostrou ativo em unir 
forças com as Prefeituras 
onde atua para que, jun-
tos, pudessem ser ágeis no 
combate ao coronavírus. 
Além da atuação ativa do 
seu time da saúde na ci-
dade, foram inúmeras do-
ações de álcool e equipa-
mentos de EPI. No entanto, 
ainda há uma necessidade 
de recursos para insumos e 
mão de obra no tratamen-
to da Covid-19, por isso o 
Grupo UniEduK realizou 
a doação de R$100.000,00 
(cem mil reais) ao Hospital 
Municipal Walter Ferrari 
em Jaguariúna.

“Eu acho de extrema 
importância a solidarieda-
de do Grupo UniEduK, eu 
agradeço pelo gesto de ge-
nerosidade num momento 
tão difícil em que estamos 
em guerra pela vida. E esse 
programa Jaguariúna Soli-
dária recebe, nesse momen-
to, uma contribuição muito 
importante para o nosso 
Hospital Municipal que 

sofre, como todos os hos-
pitais estão sofrendo, a fal-
ta de recursos financeiros 
diante dessa pandemia que 
se alonga há mais de um 
ano. Os recursos são fini-
tos. Se não tiver a iniciativa 
privada colaborando para 
atender a nossa demanda 
nós vamos ter dificulda-
de. Então, tenho gratidão 
pelo gesto nobre do Grupo 
UniEduK, nesse momento, 
de fazer essa doação para o 
nosso hospital, que é uma 
referência e atende não só 
as pessoas de Jaguariúna, 
mas de toda a região”, afir-
ma o Prefeito de Jaguariúna 
Gustavo Reis. 

Além disso, a Secretá-
ria de Saúde de Jaguari-
úna, Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão, comple-
menta que a doação do 
Grupo UniEduK contribui 
para as ações de enfren-
tamento da pandemia do 
município, dentro do Ja-
guariúna Solidária. “Nós 
temos várias parcerias 
com o Grupo e agora mui-
to mais com essa doação 

de R$100 mil, que vai aju-
dar o hospital a acolher 
melhor, a atender melhor 
os pacientes da nossa ci-
dade”.

Por fim, o Diretor do 
Grupo UniEduK, Prof. 
Flávio Pacetta, relembra 
a força da parceria en-
tre o Grupo UniEduK e 
a Prefeitura de Jaguariú-
na. “Nossa parceria com 
a municipalidade de Ja-
guariúna já tem uma data 
muito antiga. Nós temos 
várias e várias situações 
em que nós colaboramos 
não só com a educação, 
mas também com a saú-
de, de forma direta.  Nós 
temos o PROUNI Muni-
cipal, que já tem mais de 
10 anos, são mais de 500 
bolsas por ano que nós 
temos em parceria com a 
Prefeitura.” 

Além da forte relação 
institucional, a parceria 
no âmbito da saúde é dife-
renciada e essencial para 
a infraestrutura do muni-
cípio. “Nós temos atendi-
mentos que são feitos na 

15

educação

A doação do Grupo contribui para as ações de enfrentamento da pandemia do município, dentro do Jaguariúna Solidária

Interclínicas, na área da 
saúde, principalmente a 
Fisioterapia, são mais de 
2 mil atendimentos por 
mês. E agora, com essa 
parceria junto do Curso de 
Medicina de Jaguariúna, 

nós temos maior interface 
e atuação junto ao Hospi-
tal Walter Ferrari, o qual 
recebeu esta doação por 
meio do apoio e parceria 
de longa data com a Dra. 
Maria do Carmo e com o 

Prefeito Gustavo Reis. Fi-
camos satisfeitos em po-
der contribuir neste mo-
mento de dificuldade que 
enfrentamos hoje, não só 
aqui em Jaguariúna, mas 
em todo mundo”. 

Representantes em frente ao Hospital Municipal

DIVULGAÇÃO
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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

“

“

Cabelos saudáveis em casa

Monteiro Lobato

A hidratação capilar devolve água e nutrientes 
aos fios, deixando-os mais saudáveis. O mercado 
de cosméticos oferece uma variedade enorme de 
produtos capilares, o que nos dá a facilidade de cuidar 
dos cabelos em casa.
Apesar de existirem muitos produtos, existe também 
uma falta de informação de como usá-los, uma vez 
que você não usar o produto corretamente, vai afetar 
o resultado final, por isso é muito importante usar 
corretamente o produto que você escolheu. O primeiro 
passo é: escolher o produto de acordo com a sua 
necessidade e do de cabelo.
Além disso, existe uma sequência para aplicar os 
produtos e tempo certo. Por isso, leia o rótulo com 
atenção.
- Passo 1 - shampoo 
- Passo 2 - máscara 
- Passo 3 - condicionador 

Para ter um bom resultado, é importante seguir a 
sequência e também o tempo. Se o rótulo estiver 
pedindo 5 minutos, fique 5 minutos. Se pedir mais fique mais. 
A hidratação lindezas: primeiramente lave os cabelos. Uma observação: distribua o shampoo nas 
palmas das mãos e não aplique direito no couro cabeludo. Faça movimentos circulares com a ponta 
dos dedos, enxágue bem, tire todo o produto e não deixe nenhum resido. 
Com uma toalha, tire todo o excesso de água. É fundamental que você tire todo excesso de água dos 
cabelos antes de aplicar a máscara, para que o produto seja absorvido completamente, pois a água 
impede que o produto penetre nos fio.
Passe a máscara, mexa a mexa no comprimento dos fios. Evite o couro cabeludo para que o cabelo 
não fique totalmente pesado. Deixe agir pelo tempo indicado no rótulo e em seguida enxágue 
retirando todo o produto.Um erro muito frequente é achar que deixar resquícios do produto faz 
bem aos fios.
Por último, passe o condicionador. Muitas mulheres acham que quando usam a máscara não é 
necessário condicionar os fios, mas cada um tem uma função.
A máscara vai hidratar, reconstruir ou nutrir. O condicionador tem como função selar a cutícula do 
cabelo, sendo assim, ele vai potencializar o tratamento então não pule essa etapa. 
Hidratar os cabelos em casa é uma ótima opção para manter a saúde dos fios, além de ajudar a 
potencializar os tratamentos que foram feitos no salão. Se você tem dúvida na hora de escolher um 
tratamento para fazer em casa, peça orientação para o seu cabeleireiro.

18 de abril dia de Monteiro Lobato. Este dia também é conhecido 
como o dia Internacional do livro infantil.
O dia foi escolhido para homenagear um dos maiores escritores 
infantil do Brasil, Monteiro Lobato nascido em 18 de abril de 
1882.  Desde a sanção da lei em 2002, escolas de educação 
infantil promovem eventos e atividades para esse dia como:

- Idas à biblioteca 
- Leituras de histórias 
- Apresentação teatrais 
- Doação de livros 

Monteiro Lobato foi um escritor pré-modernista, considerado um 
dos maiores escritores do Brasil no século XX. Foi precursor da 
literatura infantil no Brasil.
Sua obra que merece destaque faz parte da coleção composta 
por 23 volumes: Sítio do pica-pau amarelo. O escritor ficou 
famoso por criar personagens como Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, tia Anastacia, rinoceronte 
Quindim ,Visconde de Sabugosa, porco Rabicó  e a boneca Emília.
Monteiro Lobato faleceu em 04 de julho de 1948. O escritor fez parte da infância de milhares 
de pessoas, com as aventuras do seu maravilhoso Sítio do pica-pau amarelo, personagens 
inesquecíveis que lembramos até hoje com muito carinho. O meu personagem preferido era a 
boneca Emília, e o seu, qual era? 

Se você é baixinha e fica na 
dúvida na hora de montar 
seus looks,  vou dar algumas 
sugestões:

Listras verticais e finas;
Peça única, como um vestido 
chemise;
Roupas com cortes secos, 
puxando para a vertical;
Looks monocromáticos;
Saias longas, se for do tipo que 
não tem quadril largo;
Colares compridos;
Sapatilhas de bico fino;
Acessórios pequenos.

O brilho está liberado até mesmo 
durante o dia! Use sem medo. A 
melhor maneira de adotar peças 
metalizadas no guarda-roupa é 
combiná-las com peças básicas como 
a camisa branca, shorts jeans, blazer e 
a calça de alfaiataria.
Em ambientes de trabalho, o cuidado 
deve ser redobrado, já que escritórios 
pedem algumas formalidades. 
Na hora de escolher a peça que vai 
brilhar no look, vale lembrar que ela 
aumentará a silhueta e chamará a 
atenção para aquela região, já que 
brilhos refletem a luz. Mas seguindo 
essas dicas, não tem erro! Podem usar 
abusar e arrasar. 

Procure uma versão natural 
da camomila e antes de 
dormir deixe uma xícara de 
chá preparada na geladeira. 
Na manhã seguinte, molhe 
uma bolinha de algodão no 
chá e coloque sobre os olhos 
por cinco minutos.
Mas será mesmo que é 
necessário colocar na 
geladeira? Sim! O chá 
gelado ajuda a melhorar a 
circulação.

Maquiagem
O corretivo é o amigo 
de todas as horas, 
principalmente das mulheres 
que sofrem com as manchas roxas. Use dois tons de 
corretivo: um amarelo para anelar a cor roxa e depois 
um que seja da cor da sua pele para uniformizar o tom.
Se atente a textura. Opte pelas mais leves e aplique 
dando batidinhas leves. Para isso use o dedo anelar 
ele quase não exerce força na aplicação.

Os chás são poderosas fontes de nutrientes para a nossa saúde, com 
inúmeras versões, sabores e combinações. Uma ótima opção de bebida 
para o outono e inverno. 
Saborosos, aromáticos e reconfortantes estão sempre associados a paz 
equilíbrio e relaxamento. Consumir essas iguarias pode ser uma ótima 
opção para manter seu organismo a todo vapor. Vamos entender as 
principais funções de alguns chás bem populares:

Chá branco 
É considerado a fonte da juventude por ser rico em nutrientes e 
antixoxidantes.  A bebida é capaz de limpar o organismo das toxinas e 
rejuvenescer naturalmente o corpo com essa ajuda. A pele fica mais lisa, 
as unhas mais fortes e os fios de cabelos mais volumosos e brilhantes.

Chá verde 
Contém ingredientes termogênicos, ajuda a ativar nossas reações 
metabólicas fazendo com que o organismo responda melhor e distribua 
corretamente os alimentos ingeridos eliminando as gorduras localizadas, 
evitando também o temido efeito sanfona.

Chá de erva cidreira 
É um dos mais potentes para relaxar a mente e o corpo. Esse tipo de chá 
é considerado fitoterápico aprovado pela Anvisa e funciona como um 
autêntico remédio para combater o estresse. 

Chá de hortelã
Um dos mais refrescantes, bastante consumido no verão, o chá possui 
propriedades termogênico incríveis, assim como o chá verde ele acelera o 
metabolismo e elimina as toxinas e gorduras localizadas. Ajuda também a 
diminuir o inchaço do corpo. 

Chá de gengibre 
O chá de gengibre é uma ótima opção para quem sofre com gastrite 
e problemas intestinais. O gengibre possui nutrientes que auxiliam 
na secreção da bile, feita pela vesícula biliar facilitando a digestão de 
gorduras e evitando a sobrecarga no fígado.

Chá de camomila 
Assim como erva cidreira, o chá de camomila é uma ótima alternativa 
para acalmar pessoas mais enérgicas. Os elementos dessa planta são 
relaxantes e até mesmo ligeiramente sedativas, que ajudam a tratar 
problemas de insônia e ansiedade excessiva.

Chá de sabugueiro 
Rico em agentes antioxidante, esse chá é uma ótima fonte de energia para 
defender o organismos das ações dos radicais livres principalmente em 
época de mudança de clima e temperaturas mais baixas, como no inverno 
onde  as  gripes e os resfriados pegam pra valer, a bebida pode funcionar 
como um ótimo anti alérgico, facilitando também o sistema respiratório. 

Chás e seus benefícios

Dicas de 
consultora de 
imagem para 

baixinhas

O brilho está de volta

Por trás de toda mulher bem 
sucedida existe ela mesma“

“

Olheiras nunca mais
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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:

KLEBER GABRIEL OLIVEIRA FERREI-
RA e MARIANA OLIVEIRA ALKMIN. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico 
eletricista, solteiro, nascido em LINS, SP, 
no dia 02 de janeiro de 1998, residente e 
domiciliado na Rua Thomaz Jasso, Nº 498, 
Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de KLEBER FRANCISCO FERREIRA e de 
ZELGMA WANESSA OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 12 de ju-
nho de 1999, residente e domiciliada na Rua 
Antônio Pina, Nº 30, Vila Jorge Zambon, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS 
CAETANO ALKMIN e de CRISTIANE DE 
OLIVEIRA LEITE. 

ANDRÉ LUIS GONÇALVES e CINTIA 
RIBEIRO MILIANI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, vendedor, divorciado, nascido 
em PEDREIRA, SP, no dia 24 de setembro 
de 1981, residente e domiciliado na Rua 
Princesa D’Oeste, Nº 241, Jardim Botâ-
nico, JAGUARIÚNA, SP, filho de JAIRO 
GONÇALVES e de IVONETE DOS SAN-
TOS GONÇALVES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, doméstica, divorciada, nascida 
em TERRA ROXA, PR, no dia 05 de agos-
to de 1984, residente e domiciliada na Rua 
Princesa D’Oeste, Nº 241, Jardim Botânico, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO 
MILIANI NETO e de ANTONIA RIBEIRO 
MILIANI. 

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

JAGUARIÚNA, 15 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 16 de abril de 2021  à  23 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 
107º Yasmin Abib Ferreira  

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Paulínia 

Classificação Candidato 
63º Monica Silva Severino 
 

Holambra, 16 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 16 de abril de 2021  à  23 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 
38º Karen Moraes Baroni  
 

 
Holambra, 16 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 16 de abril de 2021  à  23 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: Médico Auditor – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
02º Filipe Augusto Gava Martins 

 
Holambra, 16 de abril de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2017 

ERRATA  

 
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, usando os poderes a ele inerente, faz saber por 
meio deste que no edital de convocação de candidatos para admissão publicado na data de 26 de março de 
2021, há um equívoco, aonde se lê: 
 

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Artur Nogueira  
Classificação Candidato 
02º Deusnice Henrique Balieiro Batista  
 

Passa a ser corretamente  
 

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Artur Nogueira  
Classificação Candidato 
19º Deusnice Henrique Balieiro Batista  
 

 
Nada mais havendo para ser alterado.  

 
Holambra, 16 de abril de 2021 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 16 de abril de 2021  à  23 de abril de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2017.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Artur Nogueira  
Classificação Candidato 
20º Natalia Rodrigues Souza 
21º Erick Aruan Queiroz 
22º Lucivania Costa Ribeiro  
 
 

Holambra, 16 de abril de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 16 de abril de 2021  à  23 de abril de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Fonoaudiólogo – Santo Antônio de Posse  
Classificação Candidato 
02º Mara Leticia Gobbis 

 
 

Holambra, 16 de abril de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 


