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Projeto inspirador ajuda famílias em 
situação de vulnerabilidade

Gastronomia diversificada é atrativo para retomada do turismo no Circuito das Águas Paulista

Parceria com polícia visa a prevenção do 
feminicídio em Campinas

A Prefeitura de Jaguariúna 
e a Tenda, uma das maiores 
construtoras e incorporadoras 
do Brasil voltada para habita-
ção popular, anunciaram nesta 

semana, o início da instalação 
da linha de montagem para a 
fabricação de casas no modelo 
off-site. Localizada no centro 
de galpões logísticos Gran Flo-

ridian, na Rodovia Governador 
Adhemar de Barros (SP-340), a 
nova unidade dispõe de mais de 
18 mil m² com alta capacidade 
produtiva de 10 mil unidades/

ano e maquinário importado da 
empresa sueca Randek, refe-
rência global na tecnologia.
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Nova unidade dispõe de mais de 18 mil metros quadrados e deve produzir até 10 
mil casas/ano no modelo construtivo off-site

Com o olhar sensível à situação que 
algumas famílias encaram por conta da 
pandemia do novo coronavírus, a jagua-
riunense Thaylane Aguiar teve a iniciati-
va de criar o projeto O Próximo, junta-
mente com Thuan Santos. Mobilizando 

familiares, amigos e empresários, uma 
rede de arrecadação de valores a partir de 
R$20 foi criada para comprar alimentos e 
entregar cestas básicas para famílias em 
situação de vulnerabilidade.
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O prefeito de Campinas Dário Sa-
adi estabeleceu com a Polícia Civil, 
na pessoa do delegado José Henrique 
Ventura do Deinter 2, uma parceria 
para a prevenção do feminicídio. O 
objetivo da iniciativa é a criação de 

intercâmbio de informações e de pro-
tocolos de procedimento e encami-
nhamento aos serviços de amparo à 
mulher da Prefeitura. 

     Página 5

Prefeitura e Construtora Tenda 
anunciam ‘fábrica de casas’ que deve 
gerar 220 empregos em Jaguariúna 

O projeto com proposta de larga escala é pioneiro no País

Produtos de necessidade básica são doados para mais de 50 famílias Prefeito Dário Saadi em reunião que estabeleceu parceria para prevenção do feminicídio

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Castramóvel 
deve iniciar 
operação em 60 
dias em Serra 
Negra

Saean investe 
em treinamento 
para melhorar 
atendimento ao 
cliente

Prefeitura de 
Amparo anuncia 
mudanças no 
primeiro escalão 
do governo

Covid-19: Número 
de casos se 
mantém estável, 
mas cidade 
registra novo óbito 
em Holambra
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Ninguém imaginou que 
a pandemia iria tão longe. 
Em março do ano passado, 
o comércio varejista, as in-
dústrias, as empresas de 
serviços e todos os outros 
estavam em pânico ao pen-
sar que poderíamos ter res-
trições e confinamento além 
de 60 dias, o que represen-
taria queda expressiva no fa-
turamento. Mais de um ano 
se passou e temos um cená-
rio mundial completamente 
modificado.

O momento trouxe novos 
comportamentos de con-

sumo e a necessidade de 
adaptação e adequação das 
operações das indústrias, 
do varejo e serviços. Como 
consequência, muitas ten-
dências surgiram.

 A inovação, a tecnolo-
gia, o pensamento sistêmi-
co, a valorização das rela-
ções pessoais e comerciais 
e a ajuda mútua criaram 
uma nova realidade, a par-
tir de novas rotas pessoais 
e comerciais. Neste mo-
mento de tantas incertezas 
e indefinições, alternativas 
são estudadas para manter a 

operação do mercado nesses 
atuais e oportunos tempos. 

Como em certas épocas, 
em que a crise impulsiona 
a criatividade e a adaptação 
dos povos às descobertas e 
inovações, levando a eco-
nomia a grandes saltos, es-
tamos novamente nos depa-
rando com oportunidades. 
Para percebê-las, é preciso 
levantar a cabeça e enxergar 
o novo modus operandi, que 
deixou de ser tendência e se 
tornou realidade. E o mo-
mento é agora, não há tem-
po para protelar.
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COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Campinas
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia

• Jaguariúna  
• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Tomaz de Aquino Pires*

A Casa da Memória dispõe em sua reserva técnica uma 
cópia das edições do citado jornal quinzenal publica-
do pela igreja local a partir de fevereiro de 1940. Ela 
aspira, portanto, à obtenção dos exemplares originais 
desta coleção para restauro e arquivamento em seus ar-
mários deslizantes que permaneçam neste Museu Docu-
mental ou tipo de Arquivo Público enriquecendo nosso 
acervo histórico para consulta dos estudiosos. E assim, 
“A Comarca”, jornal semanal da sede do nosso muni-
cípio, Mogi-Mirim, na edição de 04/02/1940, noticia 
que o recém-empossado sacerdote baiano, Padre Mílton 
Sant’Anna, vindo da Diocese de Campinas, havia cria-
do um quinzenário da paróquia chamado “A Voz Do Ja-
guary” cuja primeira edição estreara, circulando, no dia 
2 de fevereiro. A Comarca cumprimenta os jaguaryenses 
pelo surgimento do jornal “A Voz Do Jaguary”, assim 
como os três lidadores responsáveis por esta imprensa 
escrita: 1º- Padre Mílton Sant’Anna, diretor responsá-
vel, fundador da empresa, vigário local e conceituado 
sacerdote; 2º- Prof. Oscar de Almeida, diretor do Grupo 
Escolar de Jaguary, redator oficial; e 3º- Dr. Deodoro 
Reis, médico do Distrito de Paz e literato, diretor inte-
lectual do jornal. A Comarca envia ao Padre Sant’Anna 

votos de prosperidade à empresa nova, digna de apoio 
da população que ficará contente por figurar na lista das 
localidades progressivas e acrescenta que a Igreja está 
amparada por um órgão que se apresenta com progra-
ma traçado criteriosamente por seu fundador e ele está 
esperançoso, confiante na fé que o anima em sua ação 
pela Igreja. O sacerdote entrega a publicação e confia o 
esperado êxito a Maria Santíssima, padroeira da Vila e 
ao seu povo acolhedor e bom. O semanário mogimiriano 
registra que com lindas palavras de homenagem de amor 
e de justiça estampa retratos do Bispo D. Francisco Bar-
reto, de Maria Santíssima e do 1º Bispo campineiro D. 
João Nery. O jornal traz artigos de combate e de doutri-
na, literatura e notícias do movimento católico local. E 
assim as laboriosas edições quinzenais vão sucedendo-
-se. O Prof. Oscar de Almeida e Dr. Deodoro Reis tam-
bém são destacados pelo informativo mogimiriano onde 
publicavam constantemente. Na edição de 18/07/1940 
o jornal agradece ao Padre Mílton, chamando-o, opero-
so vigário, pelo convite a fim de assistir à inauguração 
das obras de reforma da Matriz que aconteceriam no16 
de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, às 19 horas, 
com cerimônia solene e cântico latino de Ação de gra-

ças “Te Deum Laudamus” e demais atos litúrgicos. E 
evidencia que o quinzenário católico obedece à orienta-
ção  e à pena brilhante do ardoroso apóstolo da fé, Pe. 
Mílton Sant’Anna. Importante convite para inauguração 
das reformas feitas no templo de Santa Maria, motivo 
de júbilo para os católicos progressistas da Vila.  Houve 
reforma nas partes interior e exterior da Igreja, segundo 
o informativo. A frente da Igreja foi rebocada a cimento 
de cor “cinzento clara” fingindo pedra de “cantaria”,os 
lados e o fundo foram caiados da mesma cor. E prosse-
gue, estas benevolências foram do povo a cujas expensas 
foram atacadas as obras. E, no momento, supomos que a 
reforma interior foi a substituição do primeiro altar-mor 
de madeira pelo artístico e atual de mármore claro. Ire-
mos pesquisar mais. Ele construiu e inaugurou a Sede 
dos Marianos em dezembro,na Rua Alfredo Bueno, ane-
xa à Prefeitura Municipal, hoje Unidade Mun. de Saúde. 
A sede dos Marianos foi a primeira sede social da Igreja 
em Jaguariúna. Breve tempo, muitas obras.

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

“A voz do Jaguary” - Paróquia de Santa Maria - 1940

Sandra R. Ribeiro*

Para falar de insônia é preciso falar primeiro de sono. 
O sono apresenta várias funções e é fundamental para 
manter o organismo funcionando adequadamente. Ele 
mantém o equilíbrio metabólico, emocional, psíqui-
co e restabelece a disposição para realização das ati-
vidades diárias. Tem relevância no humor, pois um 
sono de má qualidade gera irritabilidade e estresse. 
Por isso, a pessoa que não dorme bem pode apresentar 
sinais de falta de disposição e cansaço. Dormir pouco 
e mal durante à noite colabora para o aparecimento de 
problemas psicológicos como os transtornos do sono 
e outras doenças. A falta de sono também provoca al-
terações no sistema imune, mas ter um sono de quali-
dade e regulado gera impacto positivo na rotina. Este 
é um assunto que precisa ser considerado.
A regulação do sono é importante no funcionamento 
do organismo humano. Ao longo de um período de 24 
horas, genes regulam a liberação do hormônio mela-
tonina. Durante à noite no escuro, os níveis aumentam 
e, com a claridade, baixam. Mas o relógio biológico 
(tema que rendeu a três pesquisadores americanos o 
Nobel de Medicina), é responsável pelas variações 
diárias no metabolismo e, sua alteração crônica está 
relacionada com graves doenças incluindo o câncer. 
Estudos mostram que a destruição do relógio bioló-
gico é incompatível com a sobrevivência, comentou o 
doutor em neurociência Fernando Mazzilli Louzada, 
professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. 
Por isso, pensar no sono é extremamente importante. 
É sabido que dormir pouco é prejudicial à saúde e 
dormir demais também não é saudável. Há uma gran-
de variabilidade individual em relação ao padrão e à 
necessidade de sono. Algumas pessoas sentem-se des-
cansadas e ativas durante o dia dormindo 5 horas por 

noite; outras necessitam de 10 a 12 horas de sono para 
se sentirem bem durante o dia. Segundo a Classifica-
ção Internacional dos Transtornos do Sono (ICSD-2), 
existem mais de 80 transtornos (Constituindo a cha-
mada medicina do sono), organizados em três eixos: 
a insônia faz parte desses eixos e, é um dos sintomas 
mais comuns em saúde mental; calcula-se que cerca 
de um terço da população adulta tem pelo menos al-
guns dias de insônia clinicamente significativa duran-
te um ano. A insônia caracteriza-se pela dificuldade 
em adormecer (insônia inicial), pela dificuldade em 
permanecer adormecido (sono entrecortado), ou pelo 
despertar muito precoce, acordando de madrugada 
(geralmente por volta das 3 às 5 horas da manhã), não 
conseguindo voltar a dormir. Não só importa a redu-
ção da quantidade de sono, mas também a qualidade 
do sono e, sobretudo, a sensação de ter tido um sono 
reparador. A insônia inicial e/ou o sono entrecortado 
geralmente ocorrem associados a quadros de ansieda-
de aguda ou crônica, tensão ou preocupação excessiva 
ou depressão. Já a insônia terminal associa-se mais 
frequentemente a quadros depressivos. A insônia pode 
ser aguda (de alguns dias até três meses) ou crônica 
(mais que três meses). Ter insônia implica prejuízo no 
funcionamento diário e piora na qualidade de vida em 
decorrência do sono ruim.
Estudos mostram que no Brasil cerca de 10 a 40% das 
pessoas apresentam queixas de insônia (5% de insônia 
crônica). Nos Estados Unidos, 30 a 40% dos norte-a-
mericanos adultos têm insônia, sendo que 17% refe-
rem ser a insônia um problema grave. Cerca de me-
tade dos quadros de insônias se associa a transtornos 
psiquiátricos (depressão, ansiedade, fobias, depen-
dência química, transtorno bipolar, etc.) ou distúrbios 

médicos (obesidade, síndromes dolorosas, refluxo 
gástrico, doenças pulmonares que implicam dificul-
dades respiratórias, insuficiência cardíaca e hipertro-
fia prostáticas). Do ponto de vista epidemiológico, a 
insônia ocorre mais comumente em mulheres, idosos, 
pessoas de baixo nível socioeconômico, divorciados, 
viúvos e em indivíduos internados em hospital geral 
ou em prisões.
Alguns hábitos e fatores relacionados à insônia são: 
hábitos inadequado como dormir muito durante o dia 
ou acordar em horas diferentes a cada dia, uso ex-
cessivo de café durante o período noturno, abuso de 
álcool ou outras substâncias psicoativas, comer muito 
à noite, realizar tarefas e atividades muito tensas no 
período noturno, etc.
O tratamento para insônia consiste na melhora dos há-
bitos de sono. A própria pessoa pode se esforçar para 
melhorar a qualidade do seu sono, a Terapia Cognitivo-
-Comportamental é indicada e, surte um efeito positivo 
na qualidade do sono. Nos casos de diagnóstico mais 
difícil, é conveniente utilizar o laboratório do sono, no 
qual são feitas as avaliações global, fisiológica e com-
portamental do sono, por meio de exames médicos.
A insônia é considerado um problema grave, mas 
que pode ser solucionado. É só procurar ajuda de um 
profissional da saúde caso esteja sofrendo desse mal. 
Lembre-se que o sono é de grande importância para 
nosso organismo.

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

Insônia e a relação com o nosso organismo
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Nova unidade dispõe de mais de 18 mil metros 
quadrados e deve produzir até 10 mil casas/ano no 
modelo construtivo off-site

A Prefeitura de Jagua-
riúna e a Tenda, uma das 
maiores construtoras e 
incorporadoras do Bra-
sil voltada para habitação 
popular, anunciaram nesta 
semana, o início da insta-
lação da linha de monta-
gem para a fabricação de 
casas no modelo off-site. 
Localizada no centro de 
galpões logísticos Gran 
Floridian, na Rodovia 
Governador Adhemar de 
Barros (SP-340), a nova 
unidade dispõe de mais de 
18 mil m² com alta capaci-
dade produtiva de 10 mil 
unidades/ano e maquiná-
rio importado da empresa 
sueca Randek, referência 
global na tecnologia. 

Por meio desta aborda-
gem, a companhia passa 
a produzir parte dos imó-
veis na fábrica para, em 
seguida, transportá-los 
para os canteiros de obra 
apenas durante o proces-

so de montagem e aca-
bamento. O projeto com 
proposta de larga escala é 
pioneiro no País e prevê 
a geração de pelo menos 
220 novos empregos dire-
tos na região. A expecta-
tiva da empresa é a de que 
a unidade esteja em pleno 
funcionamento operacio-
nal no segundo semestre 
deste ano.

A “fábrica de casas” 
deve produzir paredes e 
outras partes da casa ba-
seados na técnica cons-
trutiva wood frame, que 
tem na madeira de reflo-
restamento o seu princi-
pal elemento. O método, 
cujo uso é muito comum 
em países da Europa, 
além de Canadá e Esta-
dos Unidos, ainda é pou-
co utilizado no Brasil. 
Por meio desta iniciativa, 
a construtora espera abrir 
uma nova frente de negó-
cios voltada para cidades 

do interior paulista. 
“É motivo de muita 

satisfação para nós po-
dermos anunciar mais 
esse grande empreendi-
mento em nossa cidade. 
São mais 220 empregos 
diretos que serão criados, 
fora os indiretos. Com 
isso, damos mais um pas-
so no caminho do desen-
volvimento de Jaguari-
úna, gerando emprego e 
renda para nossa popula-
ção”, comemora o prefei-
to Gustavo Reis. 

Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Jagua-
riúna, Lúcio Tomasiello, 
a Prefeitura já iniciou o 
recrutamento de pessoas 
para as novas vagas que 
serão criadas com a “fá-
brica de casas” da Tenda.

“A vinda da Tenda para 
nossa cidade é de grande 
importância, pois mais 
uma vez conseguimos 

Prefeitura e Construtora Tenda anunciam ‘fábrica de 
casas’ que deve gerar 220 empregos em Jaguariúna 

Projeto inspirador ajuda famílias em situação de vulnerabilidade

Autoridades estiveram reunidas nesta semana para anúnico

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

IVAIR OLIVEIRA

atrair empresas de van-
guarda para nosso muni-
cípio. Ela irá inaugurar 
uma nova era na constru-
ção civil em nosso país, 
trazendo uma tecnologia 
nova, dando muito mais 

qualidade, agilidade e pa-
dronização à construção 
civil”, avalia o secretário. 

“Além disso, vai ge-
rar 220 empregos diretos, 
fora os indiretos, ajudan-
do nossa economia local 

a suavizar os efeitos dei-
xados pela pandemia. E é 
assim que vamos mitigar 
os estragos, com a busca 
de mais empregos e gera-
ção de renda”, afirma To-
masiello.

Produtos de necessidade básica

@FMEDIT 

Paula Partyka

Com o olhar sensí-
vel à situação que algu-
mas famílias encaram 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus, a 
jaguariunense Thaylane 
Aguiar teve a iniciativa 
de criar o projeto O Pró-
ximo, juntamente com 
Thuan Santos. Mobili-
zando familiares, amigos 
e empresários, uma rede 
de arrecadação de valo-
res a partir de R$20 foi 
criada para comprar ali-
mentos e entregar cestas 
básicas para famílias em 
situação de vulnerabili-
dade.

Com isso, Thaylane 
criou uma conta no Ins-
tagram para dessa forma 
divulgar ainda mais a 
ação e também com o ob-
jetivo de comprovar que 
as doações estavam sen-
do usadas realmente para 
este fim. Atraindo cada 
vez mais doadores, a ide-
alizadora também realiza 
a divulgação das empre-
sas parceiras para que 
a população reconheça 
quem ajuda O Próximo.

Com as arrecadações, 
a equipe do projeto bus-
ca os melhores preços 
em mercados atacadis-
tas para comprar todos 
os produtos necessários 
de uma cesta básica e, 
dessa forma, ajudar mais 
pessoas. “As cestas bá-
sicas que montamos dá, 
em média, R$150. Além 
dos alimentos, entrega-
mos um kit de higiene e 
limpeza. Uma cesta des-
se nível não encontra-

mos pronta por menos de 
R$200”, informa Thayla-
ne. 

Paralelo às entregas 
de produtos de neces-
sidade básica, Thayla-
ne promoveu na época 
de Páscoa uma pequena 
campanha para arrecadar 
caixas de chocolate para 
as crianças das famílias 
amparadas. Outra cam-
panha, que segue até o 
momento, é arrecadação 
de caixas de leite, pro-
duto que mais encarece 
a cesta. 

Quando o projeto sur-
giu, a intenção era ajudar 
poucas famílias, mas a 
idealizadora não se con-
tentou com o mínimo 
após se deparar com uma 
realidade mais brusca. 
“Tem casa que a gente 
chega que só tem um col-
chão no chão; teve uma 
que a pessoa (uma mãe e 
uma filha) estava comen-
do cebola crua”, conta 
Thaylane. “A gente não 
pode virar as costas sim-
plesmente”, afirma.

Desse modo, o projeto 
que tem a intenção pri-
mária de doar alimentos 
acaba estendendo a aju-
da de outras formas. As 
doações em dinheiro são 

exclusivas para a compra 
de alimentos, mas outras 
necessidades são divul-
gadas nas redes sociais, 
sem expor ninguém, e 
assim diferentes doações 
são angariadas. “São si-
tuações que a gente sabe 
que existe, mas não cos-
tuma ver no dia-a-dia”.

Transparência 
Tudo que é comprado 

com o dinheiro das doa-
ções é exposto e divulga-
do. As cestas são monta-
das para durar no mínimo 
um mês, mas isso pode 
variar de acordo com o 
número de integrantes da 
família.

Todas as famílias que 
estão sendo amparadas 
recebem visita da As-
sistente Social, Fernan-
da Polizel, que apoia o 
projeto, para avaliar as 
reais necessidades. “São 
pessoas afetadas pela 
pandemia: que perdeu o 
emprego; teve queda no 
salário; é do grupo de 
risco e não pode traba-
lhar; está afastado”. Já 
foram aparadas mais de 
50 famílias em diferentes 
bairros de Jaguariúna.

Como ajudar
Você tem algumas op-

ções: fazer a doação de 
no mínimo R$20; doar 
caixa de leite – que é o 
mais encarece a cesta 
básica; ou doando cober-
tores. “Mas às vezes as 
pessoas não tem como 
ajudar de nenhuma for-
ma, mas só de comparti-
lhar nas redes ajuda de-
mais”. 

“Somos a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda”
Thaylane Aguiar
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Saean investe em 
treinamento para melhorar 
atendimento ao cliente
Curso, em parceria com a Prefeitura, acontece na 
Acean nos dias 22 e 29 de maio

O Serviço de Água e 
Esgoto de Artur Nogueira 
promove um treinamento 
com os funcionários para 
melhorar o atendimento ao 
cliente. O curso “Atendi-
mento de Excelência aos 
Usuários do Saean” acon-
tece na Associação Comer-
cial do município (Acean) 
ao longo de dois dias. As 
palestras serão ministradas 
pelo Núcleo de Gestão Es-
tratégica e Projetos de In-
tegração (Nugepi), da Pre-
feitura nogueirense.

Durante os dias 22 e 
29 de maio, a partir das 
8h30, servidores da autar-
quia das áreas de atendi-
mento, cobrança e fisca-
lização serão capacitados 
e qualificados para ofere-
cer serviços de qualidade 
à população. Segundo a 
presidente do Saean, Ga-
briela Montoya, a oportu-
nidade trará benefícios à 
autarquia e, também, aos 
profissionais. 

“É muito importante 
que nossa equipe tenha to-

tal domínio sobre as par-
ticularidades dos serviços 
oferecidos pelo Saean. 
Formamos um time e pre-
cisamos estar em sintonia 
com nossa missão de aten-
der e antecipar a necessi-
dade dos clientes, além de 
propor soluções”, pontua. 

Aproximadamente 15 
pessoas devem participar 
do curso que tem duração 
de 8 horas. Ao final, cada 
integrante do treinamento 
recebe um certificado de 
conclusão.

 Artur Nogueira

Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

DIVULGAÇÃO

Prefeitura anuncia mudanças no 
primeiro escalão do governo

 Amparo

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Em edições 
passadas, foram 
m e n c i o n a d o s 
algumas vezes 
os termos Re-
master, Reboot 
e Remake. Mas 
sempre as expli-
cações sempre 
foram as mais 
resumidas. En-
tenda a diferença entre os termos. 

Remake em sua tradução do inglês 
significa refilmagem ou nova versão e 
é exatamente isso, quando um jogo so-
fre um remake, como Resident Evil ou 
Demon Souls passam a ser retrabalha-
dos do zero, mas mantem a sua essência 
como sua história, personagens e alguns 
mapas. Além de ganhar uma grande me-
lhoria gráfica, mais conteúdo pode ser 
adicionado, caso possa ter ficado de fora 
na primeira versão, devido à tecnologia 
época, melhoria no controle dos perso-
nagens e itens adicionados. Cria uma 
nova chance de melhorar um jogo, que 
o público já gostava como foi no caso de 
Resident Evil,  que após o lançamento 
de um nova melhoria na tecnologia de 
captura dos movi-
mentos faciais, a 
RE Engine, pas-
saram a melhor 
trabalhar com 
atores, que até en-
tão era feito tudo 
digitalmente. 

Remaster é 
quando o jogo 
passa por uma 
atualização gráfica, e alguns aprimora-
mentos nos controles do personagem.  É 
uma característica mais comum em jo-
gos, pode acontecer de uma “Remasteri-

zação” vir antes 
de um Remake.  

Reboot ou 
reinicio do in-
glês, trata-se 
justamente disso 
um novo jogo, 
às vezes até 
uma nova histó-
ria; pode alterar 
até a forma de 

como se joga, mas mantem o mesmo 
titulo e personagens, como é o caso do 
jogo Doom.  

Durante essa pandemia, houve um 
crescimento no número de assinantes do 
serviço do Xbox Game Pass, as causas 
para isso são muitas, mas a principal 
é que através desse serviço muitas fa-
mílias estão jogando juntas que rompe 
a barreira do distanciamento causado 
pelo vírus. No início do ano o serviço 
comemorou-se, um total de 18 milhões 
de assinaturas e esses números tende a 
aumentar mais ao longo dos anos. 

Resident Evill: Village, lançado no dia 
7 deste mês, tornou-se um sucesso com 
um total de 3 milhões de cópias vendi-
das, em pouco menos de uma semana. 

Nas redes sócias 
a Capcom, agra-
dece aos fãs pelo 
apoio. Não é para 
menos, o jogo 
sabe onde colocar 
um “jumpscare” 
ou colocar tensão 
no jogador. Vale 
ainda destacar que 
este jogo, trabalha 

muito bem com a quebra de expectativas. 
Mas ainda tem um pequeno problema na 
textura do jogo, que em certos momentos 
demora em carregar.    

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”.

Resident Evil: Village sucesso, Xbox Game pass e o 
que significa Remaster, Reboot e Remake

O atual secretário de 
Saúde, Fernando Ga-
briel Cazotto, pediu para 
deixar a Secretaria por 
motivos pessoais. Quem 
assume, interinamen-
te, é o atual secretário 
de Governo e de Desen-
volvimento Social, João 
Campos, que fica respon-
sável pelas três secreta-
rias até o novo nome para 
a Secretaria de Saúde ser 
anunciado.  

O atual secretário de 
Desenvolvimento Urba-
no, Marcelo Viam, deixa 
a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano e as-

sume a superintendência 
do SAAE. O responsável 
pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, a 
partir de agora, é o atual 
superintendente do CIS-
BRA, Aluisio Gressoni. 
Aluisio é engenheiro civil 
especializado em segu-
rança do trabalho, possui 
35 anos de experiência em 
Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente, além de 
experiência no desenvol-
vimento de programas 
de segurança, formação, 
controle e treinamento de 
brigadas de incêndio. 

A superintendência 

do CISBRA é, agora, 
responsabilidade de Vi-
nicius Melo, atual dire-
tor de administração do 
SAAE. O atual superin-
tendente do SAAE, Sér-
gio Scabora, deixa a su-
perintendência do SAAE 
e passa a ser gerente de 
operação de Estação de 
Tratamento de Água.

A Prefeitura de Am-
paro segue trabalhando e 
buscando sempre por um 
governo que possa ofere-
cer o melhor serviço para 
melhorar a qualidade de 
vida de toda a população 
da cidade.

Ministro do Desenvolvimento Regional 
sinaliza liberação de recursos para 
revitalização do Ribeirão dos Mansos

 Morungaba

corta longitudinalmente 
quase toda a área urbana 
do município. O projeto 
prevê dois quilômetros do 
seu trecho sob intervenção 
de revitalização e canaliza-
ção aberta.

Segundo a diretora de 
Meio Ambiente e Agri-
cultura, Clara Geromel, 
a implantação do projeto 
deve causar impactos po-
sitivos e diretos no muni-
cípio como proteger dos 
alagamentos os moradores 
e as residências que estão 
próximas ao ribeirão, às 
empresas que sofrem com 
a paralisação de ativida-
des econômicas devido às 
inundações; evitar gastos 
públicos com atendimento 
de emergência por enchen-

tes e deslizamentos de ter-
ra no córrego, além de ma-
nutenções constantes desse 
trecho do córrego.

“Como consequência 
da canalização, serão me-
lhoradas as condições de 
escoamento da água para 
atenuar problemas de ero-
são, assoreamento e inun-
dações. Outros impactos 
positivos que podem ser ci-
tados é o bem estar e quali-
dade de vida da população 
devido à área que deverá 
será restaurada e revitali-
zada, evitando assim doen-
ças causadas pelo contato 
com água das inundações 
e a própria qualidade am-
biental para o município”, 
enfatiza a diretora de Meio 
Ambiente.

Prefeito de Morungaba em encontro com o Ministro do Desenvolvimento 
Regional

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Morunga-
ba, Marco Antonio de Oli-
veira participou nesta se-
mana de uma audiência, em 
Brasília, com o Ministro 
do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho, e 
o Senador Alexandre Luiz 
Giordano. “Pleiteamos a 
revitalização do Ribeirão 
dos Mansos que contem-
pla a canalização aberta em 
todo o trecho urbano, uma 
obra importantíssima para 
a nossa Estância tendo em 
vista que nosso ribeirão 
está assoreado e qualquer 
chuva mais forte já está 
transbordando”, explica o 
prefeito Marquinho.

Segundo o prefeito, 
esta é uma obra de aproxi-
madamente R$10 milhões 
e que tem como objetivo 
resolver o problema das 
enchentes, como as do fi-
nal de 2017 que causou 
diversos prejuízos ao mu-
nicípio. O Ministro Rogé-
rio Marinho se compro-
meteu com o prefeito de 
Morungaba em liberar os 
recursos juntamente com 
o Senador Giordano e in-
formou que deve compare-
cer a Morungaba para dar 
a ordem de serviço.

Impactos positivos 
 O Ribeirão dos Mansos 

Covid-19: Número de casos se mantém 
estável, mas cidade registra novo óbito

 Holambra

Novo balanço semanal 
sobre a Covid-19 foi di-
vulgado nesta quinta-fei-
ra, 13, pelo Departamento 
Municipal de Saúde de 
Holambra. Com 32 novos 
casos da doença confirma-
dos, o município repete a 
marca registrada na sema-
na anterior, ratificando a 
tendência de estabilidade. 
Entretanto, o 11º óbito foi 
confirmado: homem de 57 
anos, portador de comor-
bidades, falecido em hos-
pital de Campinas.

O município soma 
cerca de 1.422 casos de 

Covid-19 desde o início 
da pandemia, com 1.375 
pessoas consideradas 
curadas. Trinta e duas 
pessoas positivadas estão 
em isolamento domiciliar 
e quatro em internação – 
nenhuma delas na Policlí-
nica. Setenta pessoas com 
suspeita da doença estão 
em isolamento domiciliar, 
aguardando resultado de 
exames.

“Nossa avaliação é de 
que a situação permane-
ça estável. Entretanto, 
semana após semana ve-
rificamos o surgimento 

de novos casos, por isso 
devemos redobrar nossa 
atenção. Infelizmente ti-
vemos na última semana 
a perda de mais uma vida. 
Isso reforça a necessida-
de contínua de manter os 
cuidados sanitários bási-
cos que todos já conhe-
cem: usar máscara, evitar 
aglomerações, higienizar 
constantemente as mãos. 
Peço que a população seja 
consciente de que ainda 
há o risco de contágio”, 
destaca o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Mar-
celo Iglecias.
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Mais empregos 
A Prefeitura de Jaguariúna e a 
Tenda, uma das maiores cons-
trutoras e incorporadoras do 
Brasil voltada para habitação 
popular, anunciaram nesta 
semana o início da instalação 
da linha de montagem para a 
fabricação de casas no mo-
delo off-site. Localizada no 
centro de galpões logísticos 
Gran Floridian, na SP-340, a 
nova unidade dispõe de mais 
de 18 mil m² com alta capa-
cidade produtiva. O projeto 
com proposta de larga escala 
é pioneiro no País e prevê a 
geração de pelo menos 220 
novos empregos diretos na re-
gião. A expectativa da empre-
sa é a de que a unidade esteja 
em pleno funcionamento ope-
racional no segundo semestre 
deste ano.

13º salário
A Prefeitura de Jaguariúna 
antecipou o pagamento da 
primeira parcela do 13º sa-
lário dos servidores públicos 
municipais e dos funcionários 
do Hospital Municipal Walter 
Ferrari nesta sexta-feira, 14. 
No total, foram pagos R$5 

milhões. Segundo o prefeito 
Gustavo Reis, a proposta visa 
valorizar ainda mais o traba-
lho dos funcionários públicos 
da Prefeitura e do hospital e 
minimizar eventuais dificul-
dades financeiras enfrenta-
das por famílias de servido-
res devido à crise provocada 
pela pandemia da Covid-19 
e às restrições de circulação 
impostas pela quarentena. O 
montante antecipado ao fun-
cionalismo também deverá 
contribuir com o reaqueci-
mento do comércio local, já 
que uma parte do 13º costuma 
ser utilizado no consumo.

Vacinado
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaguariúna, verea-
dor Afonso Lopes da Silva, 
o Silva, recebeu a primeira 
dose da vacina contra o co-
ronavírus. “A vacinação é 
a arma mais poderosa para 
vencermos esse vírus tão 
mortal. Agradeço ao prefeito 
Gustavo Reis e equipe da Se-
cretaria de Saúde pelo traba-
lho incansável para imunizar 
os jaguariunenses”, ressalta o 
parlamentar.

Homenagem
A Câmara de Jaguariúna 
prestou homenagem ao dia 
da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB). A cerimô-
nia é realizada anualmen-
te, com o depósito de uma 
coroa de flores no obelisco 
localizado na Praça Um-
belina Bueno. Neste ano, a 
coroa foi depositada no sá-
bado, 08, que marca a volta 
dos pracinhas da FEB que 
honraram a pátria em solo 
italiano, durante a 2ª Guer-
ra Mundial. A homenagem 
é prestada pela Câmara há 
27 anos e foi instituída por 
meio de projeto do ex -vere-
ador Armando Pegorari.

Funcionalismo 
Um grupo seleto de servido-
res, incluindo o presidente 
Jair Bolsonaro, o vice Ha-
milton Mourão e ministros 
militares, terá aumento de 
salário de até 69%, estou-
rando o teto de R$39.293,32 
do funcionalismo. Com a 
regra, editada pelo presiden-
te Bolsonaro, os salários de 
algumas autoridades podem 
passar de R$66 mil. 

 Bastidores do poderCastramóvel deve iniciar 
operação em 60 dias 

 Serra Negra

O castramóvel, proje-
to de castração gratuita 
de pets de Serra Negra, 
deve estar em operação 
em cerca de 60 dias com 
o início de cadastramento 
dos animais. Na tarde des-
ta quinta-feira, 13, tendas 
foram levantadas ao lado 
da unidade castramóvel 
da Prefeitura no Posto de 
Manutenção Belmiro Pos-
tali (Garagem Municipal), 
para que representantes 
do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do 
Estado de São Paulo (CR-
MV-SP) vistoriassem o 
projeto da empresa Petmo-
gi, vencedora da licitação 
para operação do serviço. 
Sessenta dias é o prazo 
limite para emissão de pa-
recer pela entidade sobre o 
que foi apresentado.

Antes da vistoria, o pre-
feito Elmir Chedid e a pre-
sidente do Fundo Social 

de Solidariedade, Deborah 
Chedid, visitaram a insta-
lação montada na Gara-
gem Municipal. “Esse tra-
balho é muito importante. 
O trailer castramóvel veio 
do governo federal por 
emenda do deputado fede-
ral Ricardo Izar, a quem eu 
agradeço muito. Mas veio 
sem os equipamentos. A 
empresa contratada está 
instalando tudo que é ne-
cessário. Com certeza da-
remos preferência àqueles 
com menos possibilidade 
de fazer a castração com 
os veterinários da cidade”, 
explica o prefeito que esta-
va acompanhado do chefe 
de Gabinete, Rodrigo De-
mattê Angeli e o secretário 
de Serviços Municipais, 
Divaldo De Santi.

Elmir afirma que pe-
diu a Ricardo Izar recur-
sos para a construção de 
um hospital veterinário 

municipal, bem como di-
nheiro para a manutenção 
e custeio. O prefeito disse 
também que a operação 
deve iniciar no Loteamen-
to São Luiz, área em que 
foi constatada a maior de-
manda para esse serviço. 
O contrato inicial é para a 
castração de 610 animais, 
entre cães e gatos, que 
após a castração terão um 
chip para identificação de 
cadastro e histórico. Anti-
bióticos para o pós-opera-
tório, algo incomum nesse 
tipo de trabalho pela Pre-
feitura, também consta das 
obrigações Petmogi.

“Temos que trabalhar 
para levar rapidamente os 
benefícios à população. 
Agradeço a todos pelo 
esforço, especialmente 
aos vereadores que vêm 
nos ajudando na aprova-
ção de verbas”, finaliza o 
prefeito.

As nove cidades que 
compõem o Consórcio 
Intermunicipal para o De-
senvolvimento do Polo 
Turístico do Circuito das 
Águas Paulista (CICAP) 
estão seguindo com rigor 
todas as fases preconiza-
das pelo Plano São Paulo 
de prevenção ao contágio 
da Covid. No entanto, 
todas se preparam para a 
retomada dentro do novo 
normal, com as medidas 
sendo tomadas para aqui-
sição do Selo do Turismo 
Responsável, que visa 
proteger os turistas e tra-
balhadores da área, além 
da orientação ao cadastro 
obrigatório do Cadastur.

Todos os esforços são 
provenientes da crença de 
que, com a retomada, o 
Circuito das Águas Pau-
lista será um dos destinos 
mais procurados do Brasil, 

por conta do acesso por 
meio das principais rodo-
vias do estado e também 
pela proximidade com 
grandes aeroportos. Do 
descanso à aventura, o Cir-
cuito das Águas e as nove 
cidades que fazem parte 
do consórcio, tem como 
características principais 
o clima ameno, a nature-
za exuberante, o lazer e a 
aventura, sem contar com 
a enorme rede hoteleira, 
viabilizada para receber 
turistas de todas idades.

No entanto, há mais 
uma característica que se 
fortalece a cada ano na re-
gião - a gastronomia. Nes-
te quesito, o Circuito das 
Águas também é imbatí-
vel. De culinária mineira 
até a italiana, a região pos-
sui inúmeros restaurantes, 
cuja tradição atravessa dé-
cadas e que servem seus 

pratos desde os tradicio-
nais executivos até o siste-
ma a lá carte. 

Dentro do turismo dos 
sabores, a produção local 
de bebidas merece desta-
que, principalmente, pe-
los inúmeros alambiques 
e vinícolas que podem ser 
encontradas em pratica-
mente todas as nove cida-
des do Circuito das Águas 
Paulista.  Cachaças pre-
miadas e vinhos dos mais 
diversos rótulos e uvas 
selecionadas que são per-
feitos na combinação com 
queijos e embutidos, tam-
bém produzidos com mui-
ta qualidade no Circuito 
das Águas. Os estabeleci-
mentos produtores desses 
produtos recebem os visi-
tantes para degustação e 
fazem parte de muitos dos 
roteiros da região. Vale a 
pena conhecer.

DIVULGAÇÃO

 Pedreira

 Campinas

Gastronomia diversificada é atrativo 
para retomada do turismo no 
Circuito das Águas Paulista

Prefeitura realiza testagem da 
população para Covid-19

Parceria com polícia visa a prevenção 
do feminicídio no município

 Monte Alegre do Sul 

Sessenta dias é o prazo limite para emissão da 
vistoria do projeto

A vistoria do CRMV foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Ricardo Minosso e pelos 
responsáveis pela Petmogi

A Prefeitura de Pedrei-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, rea-
lizou nos dias 06 e 07 de 
maio, uma grande ação de 
testagem da população da 
cidade para a Covid-19, 
nas dependências do Está-
dio Municipal Wanderlei 
José Vicentini. O objetivo 
da testagem foi realizar 
um levantamento epide-
miológico do coronavírus 
no município e, a partir 
desses dados, reforçar me-
didas de enfrentamento. 

O teste rápido precisa 
de algumas poucas gotas 
de sangue da pessoa, que 
são depositadas em um 
cassete de plástico com 
um reagente químico que 
detecta a presença ou não 

de anticorpos contra o 
coronavírus. “Esse teste 
analisa a resposta imuno-
lógica do organismo ao 
vírus e verifica se a pes-
soa está produzindo ou já 
possui os anticorpos para 
combater a doença. Ou 
seja, é possível identificar 
o estágio da Covid-19 no 
paciente, se no início (ín-
dice IGM) ou em proces-
so de cura (índice IGG)”, 
explica o prefeito Hamil-
ton Bernardes.

“Nestes 2 mil testes 
realizados registramos 14 
pessoas com resultado 
IGG, ou seja, que já teve 
a Covid-19 e dois testes 
IGM, que estavam no mo-
mento com o coronavírus 
e foram encaminhados 

para o Posto de Saúde 
mais próximo de sua resi-
dência”, conta a secretária 
municipal de Saúde, Ana 
Lúcia Nieri Goulart.

O vice-prefeito Fábio 
Polidoro esteve acompa-
nhando a testagem rápida 
e agradeceu a dedicação 
da equipe técnica da Saú-
de. “A estrutura montada 
atendeu com qualidade 
e rapidez todos que aqui 
estiveram efetuando seu 
exame, também que-
ro agradecer a empresa 
RMC Gel Clínico que 
efetuou a doação destes 
testes rápidos e ao pre-
feito de Amparo Carlos 
Alberto pelo apoio para 
o repasse dos mesmos”, 
conclui Polidoro.

O prefeito de Campi-
nas Dário Saadi estabele-
ceu com a Polícia Civil, 
na pessoa do delegado 
José Henrique Ventura do 
Deinter 2, uma parceria 
para a prevenção do femi-
nicídio. Uma reunião na 
sala azul assinalou o início 
dos trabalhos conjuntos na 
manhã desta sexta-feira, 
14, no Paço Municipal. O 
ato marca o encerramento 
da Semana Municipal de 
Combate ao Feminicídio.

“A situação do femini-
cídio é dramática e infe-
lizmente observou-se um 
aumento nessa época da 
pandemia. Trata-se de uma 
psicopatia terrível de ser 
tratada, por isso que temos 
de somar esforços para im-
pedir que aconteça”, afir-
ma o prefeito.

O objetivo da iniciativa 
é a criação de intercâmbio 
de informações e de pro-
tocolos de procedimento e 

encaminhamento aos ser-
viços de amparo à mulher 
da Prefeitura de Campinas. 
Participarão da parceria as 
secretarias de Assistência 
Social, Pessoa com Defici-
ência e Direitos Humanos 
de Campinas, de Coopera-
ção nos Assuntos de Segu-
rança Pública e de Saúde. 

“Eu sempre digo que o 
trabalho da Delegacia de 
Defesa da Mulher não se li-
mita a um mero registro de 
ocorrência. Exige também 
o acolhimento da vítima. 
O registro da ocorrência é 
o trabalho inicial. Depois 
precisamos dos nossos par-
ceiros, que são da Prefei-
tura de Campinas, e são os 
nossos parceiros que vão 
dar sequência a esse traba-
lho. Por isso é importante o 
convênio que estamos fa-
zendo”, afirma o delegado 
José Henrique Ventura.

Segundo a Secretária 
Municipal de Assistência 

Social, Pessoa com Defici-
ência e Direitos Humanos 
de Campinas, Vandecleya 
Moro, a iniciativa é funda-
mental para o combate ao 
feminicídio. “Queremos 
reestruturar a política pú-
blica para a mulher aqui no 
município. Sabemos que o 
feminicídio decorre de um 
processo de agravamento 
de situações de violência 
e queremos um fluxo es-
truturado para impedir que 
isso ocorra”, almeja Van-
decleya Moro.

Instituída pela lei 15.848, 
de 09 de dezembro de 2019, 
a Semana Municipal de 
Combate ao Feminicídio 
em Campinas ocorre na se-
gunda semana de maio e 
visa difundir as ações de 
informação sobre o tema. 
A data marca o aniversário 
da vítima de feminicídio 
Thaís Fernanda Ribeiro, 
que morava na Vila San 
Martin, em Campinas.

Testagem ocorreu no Estádio Municipal

DIVULGAÇÃO
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15 de maio de 2021Retomada do comércio
Jaguariúna de mãos dadas: Projeto abraçado pelos comerciantes de Jaguariúna, que, 
juntando as mãos, buscam a oportunidade de melhorar seus ganhos durante a pandemia 
do coronavírus. O projeto, que não tem custo nenhum para o comerciante, deve sortear um 
cliente que compra no comércio local com um Iphone 12, na caixa, lacrado.
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Plano SP: Estado tem mais uma 
semana na fase de transição

 

Regras permitem retomada de todos os setores da economia, mas com restrições

7

O Estado de São Pau-
lo permanece, pela quarta 
semana seguida, na fase de 
transição da quarentena. 
Essa fase do Plano SP per-
mite a retomada de todos 
os setores da economia 
com algumas restrições. 

As atuais regras do Pla-
no São Paulo seguem até o 
dia 23 de maio (domingo). 
A expectativa é que o go-
verno João Doria e o Cen-
tro de Contingência do 
Coronavírus divulguem a 
atualização da quarente-
na dois dias antes do fim 
da validade das regras (na 
sexta, 21 de maio).

Desde a segunda sema-
na de março de 2021, o 
Estado inteiro tem ficado 
com as mesmas regras do 
Plano SP - fase vermelha, 
depois fase emergencial 
e agora fase de transição. 
No entanto, há expectati-
va que, a partir do anún-
cio da semana que vem, 
as regiões que estão com 
a pandemia controla te-
nham um relaxamento 
maior e as que estão com 
a Covid-19 fora de con-
trole mantenham regras 
mais rígidas.

A fase de transição 
mantém liberadas as ce-

lebrações individuais e 
coletivas em igrejas, tem-
plos e espaços religiosos, 
desde que seguidos rigo-
rosamente todos os proto-
colos de higiene e distan-
ciamento social. Parques 
estaduais e municipais 
também poderão ficar 
abertos, mas com horário 
das 6h às 18h.

Para evitar aglomera-
ções, a capacidade máxi-
ma de ocupação nos es-
tabelecimentos liberados 
prossegue limitada, mas 
com ligeiro acréscimo de 
25% para 30%.

O toque de recolher 

continua nas 645 cida-
des do estado, agora das 
21h às 5h, assim como 
a recomendação de tele-

trabalho para atividades 
administrativas não es-
senciais e escalonamento 
de horários para entrada 

e saída de trabalhadores 
do comércio, serviços e 
indústrias.

“É muito importante 
mostrar que o esforço de 
todos tem valido a pena. 
Nós conseguimos ter uma 
redução de internações, 
casos e óbitos. Mantive-
mos essa desaceleração, 
o que nos dá o conforto 
por um lado, mas também 
a responsabilidade pelo 
patamar ainda elevado e 
manter essa gestão segura 
da pandemia”, afirmou a 
Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patri-
cia Ellen.
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Sua página de entretenimento, moda, beleza, estética, fofoca e muito mais

TAIANE BAHIA
Formada em Direito, atuante no mundo 
digital há mais de 12 anos, apaixonada 
pelo universo de compartilhar 
informações e influenciar pessoas. 
Contatos: 19 98410-7441
taianefnunes@hotmail.com

Não deixe que as pessoas 
te façam desistir daquilo 

que você mais quer na 
vida. Acredite. Lute. 

Conquiste. E, acima de 
tudo, seja feliz.

“ “

Fofoca
Antonia Fontenelle 
está proibida de citar 
Luciana Gimenez; 
em live, a youtuber 
permaneceu em 
silêncio por vinte 
minutos em protesto 
contra à ação movida 
pela apresentadora. 
Antonia Fontenelle 
reagiu com deboche 
e ironia ao saber que 
está proibida pela 
Justiça de falar o nome 
de Luciana Gimenez em seu canal no YouTube. Caso Antonia descumpra a 
ordem judicial, ela terá de pagar R$20 mil por cada citação.

Moda
O patchwork fez o maior sucesso 
entre os anos 90 e 2000, mas como 
sabemos que a moda é bastante 
cíclica, a tendência está de volta 
ao radar fashionista, em propostas 
super estilosas nas passarelas e 
também no street style. Na hora de 
montar o seu look, abuse da cria-
tividade nas combinações! Você 
pode dar um up no look com cami-
sa branca ou até mesmo trazer um 
toque cool às produções mais bási-
cas com camiseta.

Pincéis, sombras, batons 
e tantos outros itens que 
são essenciais para qual-
quer amante das maquia-
gens precisam ser usados 
corretamente para atingir 
os efeitos desejados. A 
maquiagem para inician-

tes pode ter diversas nuances que precisam de atenção.
Alguns truques simples são essenciais para quem está começando. Por isso, vou 
apresentar algumas dicas que você já pode começar a colocar em prática.

Usar os produtos certos para o seu tipo e tom de pele;
Pele limpa e bem hidratada;
Abuse do Primer;
Use lápis de contorno labial;
Conheça efeitos simples de marcação de côncavo;
Experimente cursos básicos de automaquiagem na internet.

Maquiagem

Desafio da semana

Nessa onda, um calçado 
dos anos 70 voltou com 
tudo, ganhando espaço 
nas passarelas e nas ruas 
com um visual atualizado. 
Isso mesmo, estamos 
falando das clogs! 
Embora o modelo seja 
do tipo “ame ou odeie”, 
ele pode ser mais versátil 
do que se imagina! O 
tamanco de madeira 
vai do conjuntinho de 
alfaiataria ao visual 
básico com calça jeans, 
sem perder a pose.
Nossa dica? Apostar na 
combinação com vestidos 
mais românticos. Um 
match perfeito!

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

Bárbara Evans expõe vida financeira com o marido: ‘Não existe divisão’.
A modelo, que ganhou o prêmio de R$2 milhões em A Fazenda 6, declarou 
não depender do marido. A filha da modelo Monique Evans respondeu às 
perguntas pelas redes sociais ao abrir a famosa caixa de perguntas e interagir 
com os internautas no Instagram.

O LUTO VIVE! Deixo 
aqui minha singela 

homenagem e carinho a 
todos os familiares que 

perderam seus entes 
queridos para a Covid-19.

Clogs!

8

BELEZA & BEM 
ESTAR

CABELO – Não lave todos os dias! 
Deixar os cabelos sem lavar por 
três ou quatro dias é o ideal! Lavá-
los com muita frequência de fato 
elimina a oleosidade que hidrata 
naturalmente os fios, deixando-os 
mais quebradiços. Para manter esse 
intervalo entre as lavagens e evitar 
um visual desleixado não dispense 
o coque e o shampoo seco. E se você 
precisa de um tratamento de choque 
nos fios? Conheça essa receitinha 
caseira feita com ingredientes 
encontrados em casa para recuperar 

rapidamente fios danificados pela exposição a produtos químicos: uma 
banana, um abacate e duas colheres de maiores mistura banana resultam 
em uma máscara eficiente. Basta aplicá-la nos cabelos e cobri-los com uma 
touca plástica por 45 minutos. Você sente a diferença no primeiro uso! 
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Segundo dados recen-
tes da Associação Brasi-
leira das Empresas de Car-
tões de Crédito e Serviços 
(Abecs), durante os três 
primeiros meses de 2021 
as vendas com cartões de 
crédito e débito cresce-
ram 17,3% com relação 
aos três primeiros meses 
de 2020. Estes números 
significam uma movimen-
tação de R$ 558,3 bilhões 
de reais na economia bra-
sileira durante o primeiro 
trimestre do ano.

O aumento no número 
de compras e vendas en-
volvendo cartões de crédi-
to em 2021 possui um bom 
significado para aqueles 
que estão dispostos a es-
tarem mais atentos. Um 
maior volume de compras 
e vendas com relação ao 
mesmo período do ano 
passado nos indica que o 
brasileiro está voltando a 
gastar mais. 

Um maior número de 
compras e vendas indica 
um reaquecimento da eco-
nomia brasileira, algo que 

toda a classe comercial 
já vem pedindo há mui-
to tempo. Com este novo 
crescimento já é possível 
até mesmo vislumbrar que 
o Brasil consiga em breve 
retomar os mesmos núme-
ros que apresentava antes 
da pandemia do novo co-
ronavírus.

Qualquer sinal de re-
cuperação econômica no 
momento atual merece ser 
comemorado. Com todos 
que tem um negócio pró-
prio enfrentando em maior 
ou menor nível alguma di-
ficuldade para se manter 
atuando, um sinal verde 
para o crescimento precisa 
ser festejado.

O aumento no consu-
mo com cartões também 
é um sinalizador para as 
mudanças na forma como 
os consumidores estão fa-
zendo suas compras. Além 
de estarem utilizando mais 
os cartões como forma de 
diminuir o contato durante 
o momento do pagamento 
em compras presenciais, 
definitivamente a pande-

mia fez com que o brasi-
leiro passasse a comprar 
mais pela internet. Um 
consumidor cada vez mais 
informatizado tem aces-
so a uma maior varieda-
de de produtos e também 
pode se permitir comprar 
de forma mais tranquila 
e ponderada. De janeiro 
a março de 2021 foram 
gastos R$ 120 bilhões em 
compras não presenciais 
em todo o país, um cresci-
mento de 35,6%.

Quando analisamos o 
crescimento nos números 
isolados das compras em 
débito e em crédito tam-
bém temos alguns sinais 
de como está se compor-
tando a economia nacio-
nal e como vem pensando 
o povo brasileiro diante 
da pandemia. R$ 335,9 
bilhões foram pagos com 
cartão de crédito neste pri-
meiro trimestre de 2021, 
estes números segundo a 
Abecs representam um 
crescimento de 12,8% 
quando comparado com o 
período anterior. Um cres-

cimento no uso do cartão 
de crédito pode significar 
que o consumidor está 
mais confiante da reestru-
turação ao longo do ano 
e se permitindo endividar 
com estas compras. 

Com relação aos car-
tões de débito os números 
também são positivos, R$ 
204,4 bilhões foram mo-
vimentados em compras 
feitas nesta modalidade e 
representaram uma alta de 
19,7% em relação ao pri-
meiro trimestre de 2021. 
O crescimento das com-
pras que utilizam dinheiro 
que está em caixa também 
precisa ser analisado, ape-
sar das compras com cré-
dito terem crescido acima 
de 10% em comparação 
com o ano anterior, as 
compras em débito atin-
giram um crescimento 
de quase 20%. Isso pode 
mostrar que a maior par-
te da população brasileira 
vem preferindo optar por 
uma opção mais segura 
de compra com relação 
ao endividamento e assim 

não se colocar sob o risco 
de embarcar em uma dívi-
da neste momento que a 
economia apenas começa 
a reagir.

Mas talvez o cresci-
mento mais surpreenden-
te dentre todas as formas 
de compras com cartões 
seja o crescimento das 
compras com cartões pré-
-pagos. Neste trimestre 
os brasileiros gastaram 
150,3% a mais com car-
tões pré-pagos do que no 
trimestre do ano anterior. 
Este crescimento signi-
ficou 18 bilhões de reais 
em pagamentos utilizando 
este meio. 

Expectativas
Segundo a Abecs, a 

tendência para o setor 
no ano é de que o consu-
mo com cartões em 2021 
apresente um crescimento 
de 19% quando compara-
do ao consumo registrado 
em 2020. Um crescimen-
to bastante positivo neste 
momento em que todos 
enxergam como uma saí-

da da pandemia e início da 
retomada das atividades 
comerciais. 

Mas, acima de tudo, 
estes números são ex-
tremamente positivos 
porque mostram que o 
cidadão brasileiro segue 
consumindo e compran-
do apesar das dificulda-
des econômicas geradas 
pela questão sanitária 
que o país enfrenta. Mes-
mo com o fechamento de 
portas que muitos comer-
ciantes tiveram de enca-
rar no início deste ano, o 
consumidor segue ativo e 
movimentando o capital. 
Cabe aos comerciantes 
se organizarem estrategi-
camente de modo a atrair 
este consumidor e fazê-
-lo gastar, pois apesar do 
momento a necessidade 
de comprar segue exis-
tindo da parte de todos, 
apenas talvez tenha se 
tornado necessário um 
maior poder de convenci-
mento de um cliente re-
ceoso do que o futuro lhe 
reserva. 

Compra com cartões de crédito Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 

Eip Cred

Como é feito o score de crédito?
Ao digitarmos no bus-

cador “aumente seu sco-
re” há aproximadamente 
4.020.000 resultados, mas 
a grande dúvida é: como é 
feito o credit score?

Neste artigo, vamos 
explicá-lo de forma sim-
ples. O score de crédito é 
um método que, utilizan-
do diversas modelagens 
estatísticas e combinadas 
com variáveis pré-de-
terminadas (“credit sco-
ring”), avalia o risco de 
uma pessoa deixar de pa-
gar uma dívida.

A técnica do “credit 
scoring” foi criada por 
David Durand. Denomi-
nado “Risk Elements in 
Consumer Installment Fi-
nancing”. O método utili-
zava estatísticas de aná-
lise discriminante para 
distinguir os bons e os 
maus empréstimos, atri-
buindo uma pontuação 
diferente para cada uma 

das variáveis escolhidas.
 Atualmente, esta mo-

delagem está atrelada a 
uma série de informações 
acerca do cumprimento 
das obrigações, acresci-
das de dados pessoais do 
consumidor inscrito no 
cadastro de pessoa física 
e cadastro de pessoa jurí-
dica. São colhidos dados 
como idade, sexo, estado 
civil, profissão, renda, 
composição familiar, re-
sidência e domicílio; ris-
co do setor, ano de aber-
tura de empresa, sede e 
outros.

 O score de crédito 
agrupa os consumidores 
em faixas de risco tendo 
como parâmetro o com-
portamento médio espe-
rado, baseado no histórico 
de informações colhidas 
em convênios públicos, 
dados adquiridos ou com-
partilhados por terceiros 
usuários do sistema de 

birôs de crédito.
Vale ressaltar que para aumen-

tar seu score é importante ter um 
relacionamento saudável com o 

mercado. Fazer compras a prazo 
e pagá-las em dia, possuir carnês 
de financiamento direto em lojas, 
cumprir suas obrigações nos Ban-

cos, manter cadastro pessoal atua-
lizado e evitar negativação.

*Por Alexandre Damasio Coelho
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Dou início às discus-
sões e informações aos 
leitores dessa coluna so-
bre os tipos de garantias 
legais que estão previstas 
no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), tão 
importante para nós consu-
midores no nosso dia a dia. 
Geralmente essa questão é 
motivo de conflitos e causa 
muita confusão, pois o co-
mércio dá informações to-
talmente erradas e induz o 
consumidor ao erro sobre 
como de fato funcionam 
as garantias dos produtos e 
serviços. 

O nosso ordenamento 
jurídico reconhece duas 
espécies de garantias, ou 
seja, dois tipos de garan-
tias, sendo elas, a legal e a 
contratual. A garantia legal, 
o próprio nome já diz, é 
aquela prevista na lei, sen-
do obrigatório a sua con-
cessão, não podendo ser 
excluída ou diminuída pelo 
comerciante ou fornecedor 
de produto ou serviço.

Essa garantia não é be-
neficio do comerciante ou 
fornecedor do produto ou 
serviço, ou seja, dá-se ga-
rantia quando quer e pelo 
período que se quer dar, 
mas sim, uma obrigação a 
ser cumprida por determi-

nação expressa da lei que 
está disciplinada no artigo 
24, do CDC, vejamos: 

Art. 24. A garantia legal 
de adequação do produto 
ou serviço independe de 
termo expresso, vedada a 
exoneração contratual do 
fornecedor.

Como visto, o comer-
ciante, fornecedor de pro-
duto ou serviço, não pode 
de forma alguma reduzir 
o prazo que a lei dispõe e 
nem exonerar do contrato, 
uma vez que a lei deter-
mina, cabe obediência ao 
prazo legalmente consti-

tuído. No nosso diploma 
legal consumerista, CDC, 
podemos observar os tipos 
de prazos que a lei deter-
mina, esta prevista no arti-
go 26, l e ll:

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

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

II - noventa dias, tratan-
do-se de fornecimento de 
serviço e de produtos du-
ráveis.

Observa-se, que para 
produtos não duráveis a 
garantia do produto é de 
30 dias e, produtos durá-
veis são de 90 dias.  Tome 
nota. Lembrando que sem-
pre seja faz necessário e 
importante pegar nota do 
produto ou serviço que o 
consumidor compra ou 
contrata do fornecedor de 
produto ou serviço.

A outra garantia que 
também tem a previsão no 
nosso diploma consume-
rista, CDC, é a garantia 
contratual, que está no seu 
artigo 50, parágrafo único. 

Vejamos:
Art. 50. A garantia con-

tratual é complementar à 
legal e será conferida me-
diante termo escrito.

Parágrafo único. O ter-
mo de garantia ou equiva-
lente deve ser padronizado 
e esclarecer, de maneira 
adequada em que consis-
te a mesma garantia, bem 
como a forma, o prazo e 
o lugar em que pode ser 
exercitada e os ônus a car-
go do consumidor, deven-
do ser-lhe entregue, devi-
damente preenchido pelo 
fornecedor, no ato do for-

necimento, acompanhado 
de manual de instrução, de 
instalação e uso do produ-
to em linguagem didática, 
com ilustrações.

Atenta-se para essa mo-
dalidade de garantia, pois 
ela necessita de termo es-
crito, que deve ser padro-
nizado e visa esclarecer, de 
maneira uniforme, em que 
consiste a garantia, sendo 
está uma prerrogativa do 
fornecedor, mas uma vez 
concedida, deve seguir os 
critérios legais mencionado 
na legislação acima comen-
tada. Geralmente esse tipo 
de garantia vem acompa-
nhando o produto e no caso 
de serviço, é bom que seja 
consignado em documento 
assinado por quem é o seu 
fornecedor. 

Uma questão impor-
tante é que tanto a garan-
tia legal e a contratual se 
soma no sentido de au-
mentar mais o tempo de 
garantia do produto e ser-
viço, beneficiando assim, 
o consumidor. 

Nos próximos textos 
iremos trazer informações 
de outros tipos de garan-
tias, principalmente a ga-
rantia estendida, mas por 
hora, ficamos por aqui. 
Abraço e cuide-se!!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Tipos de garantias previstas 
no código de defesa do consumidor

Direitos e deveres
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Produtores rurais, 
agora, podem contar 
com mais uma opção de 
financiamento e crédito 
rural. As fintechs, plata-
formas digitais, crescem 
e ganham a confiança 
dos brasileiros. O agro-
negócio, assim, passa a 
ter mais oportunidades de 
desenvolvimento.

O que é uma fintech?
O termo vem do inglês 

e significa uma junção de 
tecnologia e financiadora. 
Fintechs são espécies de 
bancos digitais que, em 
alguns casos, oferecem 
serviços, como emprés-
timos, financiamentos e 
investimentos.

Quais as vantagens 
das fintechs para o 
agronegócio? 

Elas reúnem quem 
precisa de empréstimos 
(tomadores) e investido-
res (emprestadores). To-
dos os processos são fei-
tos dentro dos princípios 
legais do Banco Central, 
salvaguardando todas as 

partes da relação.
Para quem precisa de 

empréstimo e financia-
mento, as taxas de juros 
são mais em conta que as 
dos bancos tradicionais. 
Já emprestar o dinheiro 
é uma espécie de investi-
mento, em que a pessoa 
tem mais ganhos que nos 
outros tipos de aplicações. 

Pequenos e médios 
produtores rurais tendem 
a se beneficiar bastante 
com essa oportunidade, 
pois costumam passar por 
dificuldades na hora de 
pedir créditos em bancos 
tradicionais que, além 
das taxas de juros, exi-
gem várias garantias.

Com as fintechs, tam-
bém é possível investir 
com mais facilidade em 
equipamentos, com o in-
tuito de fazer o negócio 
se desenvolver.

Exemplos de fintechs 
que atuam no 
agronegócio

Há fintechs que atu-
am de forma abrangen-
te, atuando não só no 

agronegócio, e garantem 
empréstimos com apro-
vação simples e sem bu-
rocracias. Outras, além 
de facilitar empréstimos 
específicos a produtores 
rurais, viabilizam uma 
espécie de “Carteira de 
Identidade Rural”, um 
documento que utiliza 
inteligência artificial, que 
entre outras funcionalida-
des, permite, por meio de 
aplicativo, que o produtor 
rural gerencie todo o pro-
cesso produtivo, desde o 
plantio à venda. Isso pro-
picia melhor tomada de 
decisão no planejamento.

Existem também pla-
taformas exclusivas para 
o mercado agrícola. Fa-
zendo uso de Machine 
Learning e Big Data para 
construírem uma grande 
base de dados do agro-
negócio. Isso tudo para 
facilitar, aos produtores, 
o acesso a créditos rurais.

E assim sendo, contar 
com fintechs no agrone-
gócio é mais uma opor-
tunidade que a tecnologia 
nos proporciona.

Atualmente estamos 
vendo que está ocorrendo 
um interesse muito grande 
em cuidar das pastagens 
para que seja possível um 
melhor aproveitamento nu-
tricional da forrageira. Um 
dia, li a seguinte frase dita 
por um grande pecuarista 
em uma reportagem sobre 
pastagem e que era a se-
guinte,

“PRIMEIRO TEMOS 
QUE CUIDAR DO PAS-
TO, PARA DEPOIS PEN-
SARMOS NO GADO.”, 
talvez a frase não esteja 
em sua íntegra, mas essa 
foi a mensagem dada por 
aquele pecuarista que por 
meio do manejo adequa-
do da pastagem consegue 
atingir suas metas de pro-
dutividade.

Normalmente o agri-
cultor ou o pecuarista pen-
sa no custo da implantação 
do sistema de irrigação, 
porém pode-se viabilizar 
essa implantação com um 
estudo e informações de 
pesquisa com montagem 
de sistemas alternativos 
e de menor custo. Tem-
-se que lembrar que um 
sistema de irrigação pode 
ajudar na adubação da 
pastagem por meio de fer-
tirrigação.

Então vamos começar 
por este pequeno artigo 

sobre a Irrigação de Pasta-
gens. Boa leitura.

Irrigação de Pastagem: 
Veja os Sistemas mais 
utilizados!

A irrigação já passou a 
ser um método indispen-
sável para quem trabalha 
em diversos setores agrí-
colas. Entretanto, sempre 
bate aquela dúvida: quais 
os tipos e como fazer irri-
gação de pasto da melhor 
maneira possível? Se você 
está procurando por um 
jeito simples de começar a 
implementar a irrigação de 
pastagem, então, veio o lu-
gar certo!

 
Irrigação de pastagem

A irrigação de pastagens 
é uma prática que vem se 
fortalecendo em proprieda-
des leiteiras no Brasil e, se 
bem planejada e instalada, 
pode trazer ganhos signifi-
cativos aos produtores.

Trata-se, assim, de uma 
importante aliada da fazen-
da contra a falta de chuvas, 
contribuindo para que as 
expectativas de produção e 
rentabilidade sejam preser-
vadas.

Importante destacar, no 
entanto, que um sistema 
de irrigação, por si só, não 
faz milagres e não reverte 

condições adversas, como 
pastos degradados, por 
exemplo, demandando que 
o pecuarista, antes de ado-
tá-lo, tome algumas medi-
das indispensáveis.

Neste artigos vamos 
abordar alguns tipos de 
sistema de irrigação mais 
comuns, e mostrar alguns 
cuidados importante que 
deve ser tomado.

 
Vantagens da Irrigação 
de pastagem

Seja qual for o método 
de irrigação adotado pelas 
fazendas, é importante, an-
tes de mais nada, garantir 
o fornecimento suficiente 
de água e energia elétrica. 
Mas, independentemente 
do método, a irrigação bem 
planejada apresenta muitas 
vantagens às propriedades 
rurais. Confira abaixo:

• Aumento na capa-

cidade de suporte das pas-
tagens

• Maior retorno por 
trabalhar com lotações 
maiores

• Atendimento à ne-
cessidade de água das for-
rageiras em período de es-
tiagem

• Manutenção dos 
animais a pasto o ano todo

• Viabilização da 
adubação das pastagens de 
forma regular, aumentando 
a eficiência da adubação, 
principalmente a nitroge-
nada

• Viabilização da uti-
lização da sobres semeadu-
ra de forrageiras de clima 
temperado, o que, como 
consequência acarreta:

• Redução da utili-
zação de volumosos suple-
mentares, o que significa:

• Redução de custos 
na produção

Importância da 
Irrigação de Pastagem

A pastagem é o sistema 
de produção mais utilizada 
nas criações brasileiras de 
rebanhos e por essa razão 
oferecer qualidade neces-
sária aos animais, evitando 
dessa forma possíveis per-
das com a nutrição escassa 
dos planteis.

Para se ter uma boa qua-
lidade na pastagem é fun-
damental que o manejo e a 
irrigação sejam feitos, pois 
a irrigação garante a boa 
produção em épocas de 
seca e o manejo adequado 
evita qualquer tipo de pre-
juízo as forrageiras.

Vale destacar também, 
que a eficiência da irriga-
ção depende diretamente 
do sistema de irrigação 
escolhido observando as 
condições do solo, quan-
tidade de água disponível 

para ser utilizada, área a 
ser irrigada, dentre outros. 
Observado esses critérios 
o agricultor também deve 
estar ciente dos custos do 
sistema de irrigação esco-
lhido.

Ao optar pela irrigação 
de pastagens é importante 
aderir a algumas demandas 
que serão fundamentais 
para ter sucesso nessa aqui-
sição, como:

• Adequação a mão-
-de-obra para demandas 
que irão surgir;

• Disponibilidade de 
uma infraestrutura mais 
adequada às demandas que 
irão surgir.

• Melhoria do cer-
camento e subdivisões do 
pasto.

continua na 
próxima edição

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Fintechs para o 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
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Companhia Jaguari de Energia
CNPJ: 53.859.112/0001-69

Atenção: Atualização na Norma de Conexão de Geradores Distribuídos
A CPFL Santa Cruz comunica aos consumidores, fabricantes, distribuidores, 
comerciantes de materiais e equipamentos padronizados, técnicos em instalações 
elétricas e demais interessados que: 1. Encontra-se publicada na página  
(http://www.cpfl.com.br/) a nova versão da Norma Técnica CPFL GED 33 - LIGAÇÃO 
DE AUTOPRODUTORES EM PARALELO COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA 
CPFL; 2. Está se otimizando as obras de conexão de geradores de maior porte com 
paralelismo com a rede de média tensão do Grupo CPFL; 3. A data de início da 
vigência da nova norma é 01/07/2021.
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Projeto Bugrinho: Unidade Morungaba 
lidera duas categorias da União CUP 

Esporte Morungabense

Prof. Julio 
do Vadu

No final de semana, dias 
08 e 09, as quatro equipes 
do Projeto Bugrinho esti-
veram jogando na Estância 
Climática de Morungaba, 
mais precisamente no Es-
tádio Fioravante Frare, em 
jogos válidos pela quarta 
rodada da União Cup e na 
oportunidade conquistaram 
vitórias importantes e a li-
derança de duas categorias, 
entre as quatro em disputa. 
Abrindo a rodada, a ca-
tegoria sub 11 do técnico 
Kauê Galhardo foi derrota-
da por 2x0 e com a derrota 
a equipe saiu da zona de 
classificação e agora en-
frenta o Projeto Fantasma 
em Indaiatuba buscando a 
recuperação e também o 
retorno ao G4. 

Em seguida foi a vez da 
categoria sub 12 manter a 

Projeto Fantasma x Projeto Bugrinho - (Indaiatuba)
Star Soccer x CFA / Itatiba - (Paulínia)
Bata Sports  x  Atlétic Academy  - (Araras)                                                                                                                                 
Os Gaviões x  Galo Talentus -  (Santa Barbara D’oeste)
Gr Sumareense  x  Unidos do Cordenonsi - (Americana)
Camisa 10  x  ADESM - (Rio Claro)

Confira a última rodada do 1º turno da União Cup

O esporte como ferramenta de inclusão social 
O esporte desempe-

nha um importante papel 
social, sendo uma eficaz 
ferramenta de inclusão, 
descobrindo talentos e 
promovendo cidadania. 
Remonta ao tempo do 
Brasil Imperial o reco-
nhecimento da Educação 
Física como este instru-
mento da sociedade da 
época, onde leis e de-
cretos imperiais deram 
este destaque à profis-
são. Com a evolução da 
sociedade, a Educação 
Física escolar passou a 
ter este papel, sendo pre-
sente e atuante na reve-
lação de esportistas que 
formavam os quadros de 
atletas brasileiros.

Atualmente o esporte 
atua como o ator principal 
deste cenário, projetando 
por meio da mídia novos e 
grandes talentos, forman-
do assim grandes heróis 
nacionais. Destacamos 
Ayrton Senna no automo-
bilismo, Pelé e Neymar no 
futebol, Marcelo Negrão 
no voleibol, Leandrinho e 

Oscar Schmidt no basque-
te, Guga no tênis e Gus-
tavo Borges na natação. 
Estes são pequenos exem-
plos de atletas revelados 
pelo esporte que ganha-
ram notoriedade nacional 
e internacional diante da 
magia que esta potente 
ferramenta tem. 

O desafio não para 
por aí, o esporte femini-
no também deu relevante 
contribuição para o em-
poderamento feminino, 
quando revelou destaques 
como Marta e Cristiane 
no futebol, Magic Paula 
e Hortência no basquete, 
Maria Esther Bueno no tê-
nis, Daiane dos Santos na 
Ginástica Artística, Maria 
Lenk na natação, Jaqueli-
ne Silva e Sandra Pires no 
vôlei de praia e Maurren 
Maggi no atletismo. Estes 
são alguns nomes dentro 
de um universo grande de 
brasileiros e brasileiras, 
que tiveram destaque na 
sociedade por meio do 
esporte.

Assim podemos afir-

mar que o esporte é uma 
potente ferramenta de in-
clusão social, pois todo 
atleta de ponta que se 
destaca no cenário espor-
tivo serve de “espelho” 
na descoberta e revelação 
de novos talentos, prin-
cipalmente nos projetos 
sociais espalhados pelo 
Brasil a fora.

Projetos esportivos 
sociais

O esporte, mais que o 
glamour dos campeões 
que recebem os holofo-
tes da mídia nacional e 
internacional, possui um 
importante papel social 
nas comunidades carentes 
e afastadas, por meio de 
projetos de inclusão social 
nas mais diversas modali-
dades. Tivemos nas últi-
mas décadas o surgimento 
de novos projetos desta 
natureza por todo o Bra-
sil, fomentando a prática 
esportiva nas lutas, es-
portes aquáticos, esportes 
coletivos, esportes indivi-
duais, esportes olímpicos 

e esportes revelação, onde 
o maior objetivo de seus 
idealizadores é promo-
ver dignidade e cidadania 
as crianças e adolescen-
tes carentes. Tamanha é 
a força desta ferramenta 
de transformação social, 
tamanho é o potencial de 
abrangência e fascínio 
que o esporte traz.

Os projetos esportivos 
sociais possuem fomento 
público e privado, usam 
de expoentes do esporte 
como marca e principal-
mente levam aos jovens 
em conjunto com suas fa-
mílias a esperança de um 
dia brilhar na modalidade 
escolhida e assim conse-
guir a ascensão social tão 
almejada. Temos diversos 
exemplos de transforma-
ção social e mudança de 
vida de participantes des-
tes projetos, que não só 
encontraram na modalida-
de escolhida a realização 
de um sonho, mas uma 
oportunidade de terem 
voz e vez numa sociedade 
de anônimos e excluídos.

As mazelas sociais 
oriundas da pobreza, do 
descaso do Poder Público, 
dos desfavorecidos pela 
sociedade, encontram no 
esporte o sonho e a espe-
rança de dias melhores, 
sendo visíveis aos olhos 
daqueles que um dia os 
tornaram invisíveis. São 
histórias de vida e dramas 
pessoais que encontram 
no esporte a oportunida-
de de mudar a realidade e 
converter sonhos em pro-
jeto de futuro.

Na cidade de Jaguari-
úna ao longo da história 
já tivemos bons exemplos 
de projetos esportivos so-
ciais que marcaram ge-
rações e revelaram mais 
que talentos, revelaram 
cidadãos. Podemos citar 
alguns como o Projeto 
Esporte para Todos e Pro-
jeto Campeões, onde o 
Poder Público desenvol-
ve diversas modalidades 
esportivas de maneira sis-
temática e planejada den-
tro dos princípios do trei-
namento esportivo. No 

campo das lutas temos 
o Projeto Guerreiros da 
Paz de Jiu Jitsu, Projeto 
de Capoeira e Projeto de 
Taekwondo, onde a dis-
ciplina das artes marciais 
ajuda a formar o caráter 
e promover o respeito. 
As histórias e exemplos 
são muitos e poderíamos 
falar por longas páginas, 
mas o importante disto 
tudo são os resultados 
perceptíveis alcançados 
por todos estes projetos 
como potente ferramenta 
de inclusão social.

Assim é a magia do Es-
porte, talvez a maior fer-
ramenta de inclusão social 
da sociedade moderna, 
que quebra barreiras, traz 
cidadania e alimenta so-
nhos de uma sociedade 
mais justa e igualitária.

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Quinta e última rodada do primeiro turno ocorre neste sábado, 15

liderança do grupo e as-
sim o fez. Em uma grande 
partida a equipe do técnico 
Luiz Pedro não deu chan-
ces ao Star Soccer e fechou 
o placar em 3x0, mantendo 
a liderança do grupo com 
10 pontos e seguindo firme 
em busca da classificação, 
com destaque para Gusta-
vo Froldi que fez dois gols 
e deu uma assistência.

A categoria sub 13 co-
mandada pelo técnico Fá-
bio Garça era quem mais 
precisa da vitória, pois 
estava com três derrotas 
em três jogos e a reação 
em casa seria fundamen-
tal para tranquilidade da 
equipe, sendo assim, a ga-
rotada alvi verde partiu pra 
cima desde o início da par-
tida e dominou todo jogo, 

vencendo por 3x0. Com a 
primeira vitória e a reação, 
agora a equipe bugrina en-
tra na briga pelo G4 e bus-
ca a segunda vitória neste 
final de semana. 

Fechando a rodada na 
pequena Morungaba, en-
trou em campo a categoria 
sub 14, também buscando 
a vitória e a permanência 
na liderança do seu grupo 

e aos 15 minutos de jogo 
o bugre já vencia o adver-
sário por 3x0 e tinha do-
mínio total da partida. O 
destaque da partida foi o 
atacante Luciano que ba-
lançou as redes duas ve-
zes e assumiu a artilharia 
da competição com quatro 
gols e quatro jogos. Com a 
quarta vitória consecutiva, 
a equipe do técnico Profº 
Julio do Vadu segue invic-
ta na competição e com 
100% de aproveitamento, 
sendo quatro vitórias em 

quatro jogos. Na manhã 
deste sábado as equipes do 
projeto bugrinho – unidade 
Morungaba viajam até In-
daiatuba onde enfrentarão 
as equipes do Projeto Fan-
tasma em jogos válidos 
pela quinta e ultima rodada 
do primeiro 
turno.
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A ação ambiental que o Grupo UniEduK lançou 
para comemorar seus 22 anos ainda está valendo! Faça parte desse movimento

Que o Grupo UniEduK 
tem como propósito traba-
lhar o desenvolvimento pro-
fissional de seus alunos com 
muitas atividades práticas, 
isso já não é novidade.

Além disso, já contamos 
por aqui que decidimos co-
memorar nosso aniversário 
de 22 anos reforçando nos-
so compromisso social e 
ambiental!

Por isso, o Projeto UniE-
duK Solidário abrangeu 
duas principais iniciativas. 
A primeira foi a arrecada-
ção de alimentos entre os 
dias 03 e 08 de maio, a qual 
foi um sucesso! A segunda 
aborda a temática ambien-
tal com foco na redução da 
emissão de carbono. 

Como vamos fazer isso? 

Simples! Queremos cada 
vez mais compartilhar com 
você o que acontece aqui 
no Grupo UniEduK! Por 
isso, para cada novo se-
guidor que nos seguir em 
nosso instagram @grupou-
nieduk  plantaremos uma 
árvore durante o mês de 
maio. Simples assim!

Até agora, já foram mais 
de 300 árvores em prol de 
nosso planeta, mas ainda 
dá tempo de aumentar esse 
número!

Essa iniciativa do UniE-
duK Solidário vai até o dia 
31 de maio. Divulguem aos 
amigos, familiares e façam 
parte dessa mudança.

Sigam o instagram do 
Grupo UnIEduK e planta-
remos uma árvore. 
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Dia Internacional da Reciclagem: dicas de como 
mudar seus hábitos de consumo para reciclar mais

Cada brasileiro gera 
pouco mais de um quilo 
de resíduos sólidos por 
dia, somando anualmen-
te 379 quilos por pessoa 
ou 79 milhões de tonela-
das de resíduos no Bra-
sil. Para se ter ideia, essa 
quantia é suficiente para 
construir uma muralha 
nada agradável de 13 me-
tros de altura e 3,6 metros 
de largura ao longo dos 
7,4 mil quilômetros do li-
toral brasileiro.

“O Brasil é uma das 
nações que mais produz 
e menos recicla resíduos 
sólidos no mundo. Isso 
mostra como é urgente 
a necessidade de novos 
modelos de produção e 
consumo. Nossa maneira 
de consumir está direta-
mente relacionada com 
a quantidade de resíduos 
que geramos. E a forma 
com que destinamos es-
ses resíduos facilita ou 
dificulta a sua recicla-
gem”, alerta a gerente de 
comunicação e conteú-
dos do Instituto Akatu, 
Bruna Tiussu , principal 
ONG do País dedicada à 

sensibilização e à mobi-
lização para o consumo 
consciente.

Por isso, neste 17 de 
maio, Dia Internacional 
da Reciclagem, o Insti-
tuto Akatu reuniu diver-
sas informações e dicas 
valiosas para estimular 
a população a gerar me-
nos resíduos e a reciclar 
mais. Ao consumir de 
maneira consciente — 
comprando só o neces-
sário, usando um item 
ou produto até o final de 
sua vida útil e descar-
tando-o de forma corre-
ta — é possível diminuir 
a geração de resíduos e 
impulsionar a recicla-
gem. Confira:

- Para diminuir a 
geração de resíduos, 
pratique os 5 Rs da 
sustentabilidade!

Repense: Você real-
mente precisa comprar 
um novo produto? Existe 
a possibilidade de pegar 
emprestado, trocar ou 
usar/consertar/atualizar 
o que você já tem? Evi-
te impulsos momentâne-

os ou se deixar levar por 
propagandas. Valorize o 
que é realmente essen-
cial. E, se for comprar, 
questione se a marca 
escolhida está alinhada 
com o cuidado nas ques-
tões socioambientais, 
com a logística reversa e 
a economia circular.

Recuse: Diga não para 
itens supérfluos e de uso 
único, que geram mais 
resíduos, como sacolas 
plásticas ou canudos e 
talheres descartáveis ao 
pedir delivery. Recuse 
panfletos e brindes que 
você não irá usar. Recu-
sar itens que certamente 
terão o lixo como des-
tino é simples e ajuda a 
reduzir a quantidade de 
materiais destinados a 
aterros sanitários.

Reduza: Evite o ex-
cesso e o consequente 
desperdício. Vale para 
comidas - desperdício re-
sidencial de alimentos no 
Brasil ultrapassa 12,5 mi-
lhões de toneladas ao ano, 
segundo o UNEP - e para 

todo tipo de material. Pla-
neje suas compras. Dimi-
nua o uso de itens descar-
táveis, evite impressões 
desnecessárias, prefira 
produtos concentrados e 
em embalagens menores 
ou reutilizáveis, e use os 
produtos até o fim de sua 
vida útil.

Reutilize: Se possível, 
dê novas funções para 
materiais e embalagens 
ociosas antes de pensar 
no descarte. Use a cria-
tividade: potes de vidro 
podem servir para arma-
zenar pequenos objetos, 
garrafas PET podem virar 
brinquedos, aquela toalha 
velha pode virar pano de 
chão. E lembre-se que 
um objeto que você não 
precisa mais pode ser útil 
para outra pessoa.

Recicle: Só depois 
de conjugar esses ou-
tros quatro verbos é que 
podemos planejar o des-
carte adequado de mate-
riais e objetos para via-
bilizar a reciclagem do 
que é possível.
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Fabi Franco
Consultora de imagem e 
Personal Stylist 

Sapatos clássicos para inspirar
Bota preta
A bota preta é um sapato indispensável no inverno! 
Muito versátil, combina com praticamente tudo e 
é um sapato que eleva o look. A bota preta quando 
usada com meias ou calçaas da mesma cor alonga a 
silhueta.

Scarpin
Cristian Dior foi quem popularizou o scarpin 
em 1947. Sinônimo de elegância, ele levanta 
qualquer look e a postura fica impecável. O 
modelo mais clássico é preto com salto mais 
fino e atualmente é possível encontrá-lo nas 
mais diferentes formas de salto e cores. 

Tênis 
A principal característica do tênis é o conforto. Ideal 
para passeios, caminhadas e encontros informais, tem 
para todos os gostos e estilos os mais discretos sem 
estampas e de cores neutras como azul, branco, preto 
são mais versáteis.

Mocassim
Assim como o tênis, ele é muito confortável ideal 
para passeios e ambientes informais, mas, 
mesmo assim deixa o look elegante e moderno. 
Atualmente ele está presente em importantes 
grifes e é considerado um dos sapatos mais elegantes.
Mas, uma curiosidade: o mocassim não foi criado pela nobreza nem mesmo por estilistas 
renomados, quem criou o mocassim foram os índios americanos.

A meia calça pode mudar completamente o 
seu look! Existe certo preconceito com a meia 
calça e algumas mulheres acham cafona, mas 
eu particularmente acho essencial no outono-
inverno, pois é uma peça que permite que a 
gente continue usando saias, vestidos e shorts. 
A meia calça vai trazer versatilidade para os 
seus looks nas estações mais frias do ano. Ela 
funciona com botinhas de cano curto, coturno, 
tênis, scarpin e botas de cano alto. Além 
de proteger as pernocas do frio, é possível 
produzir looks muito estilosos. 
Por exemplo, a saia jeans com meia calça 
preta funciona muito bem! Se a meia for 
transparente seu look ganha um visual fino 
e sexy na medida certa. Você também pode 
por um blazer em alfaiataria para um toque 
de modernidade. Aproveite as estampas em 
xadrez que estão em alta. 
Os vestidos midi também conversam bem com 
a meia calça. Use com coturnos ou scarpin 
preto: o look vai ficar sofisticado e moderno. 

O hit da temporada são as botas Western que vão ficar incríveis com as 
meias fininhas e saias em tons terrosos, já as meias pretas ficam perfeitas 
com as botas  da mesma cor.  Para looks ‘all black’ você pode dar um 
toque de bossa usando uma meia calça preta com uma trama de animal 
print ou bolinha. Vai ficar muito estiloso. 
Para os looks de trabalho a meia calça é uma forte aliada! Acrescente 
acessórios em uma combinação de saia lápis e camisa em cores neutras 
com uma meia calça fina preta um sapato social. O look vai ficar muito 
elegante. 
Aquele vestido floral com cores mais fortes ficam incrível com uma meia 
calça fio 40 ou 60. Pode combiná-lo com uma botinha de cano curto ou 
coturno. 
 Dica extra: caso você queira se jogar nas meias nesse outono-inverno, a 
meia cor da pele tem que ser do tom da sua pele. Se for usar meia fina da 
cor da pele, durante o dia deve ser opaca e se for usar a noite, pode ter 
brilho. 

Como usar meia calça no inverno

Como estimular colágeno

Os benefícios da atividade física
Um dos hábitos mais benéficos para uma vida saudável é a atividade 
física. Fazer exercícios de forma contínua e moderada pode gerar inúmeros 
benefícios a sua saúde física mental como:
Perda de peso;
Diminuição dos ricos de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, 
depressão e doenças cardiovasculares;
Fortalecimento muscular;
Aumento da sensação de bem estar, equilibrando a saúde física e mental;
Melhoria da produtividade e da autoestima;

Lindezas, vamos começar o dia com uma porção de 
empoderamento feminino! 
Separei algumas citações de ícones da moda, para nos 
inspirar e nos amarmos cada vez mais.

“O que você tem todo mundo pode ter, mas o que você é 
ninguém poder ser” - Costanza Pascolato

“A fórmula da felicidade e do sucesso é 
simplesmente ser você mesma da maneira mais 
sincera que pude” - Meryl Streep

“Seu corpo, sua mente e suas emoções 
pertencem a você. Seja sempre verdadeira com 
você mesma e exercite o que você procura ser” - 
Lady Gaga

“Nossas imperfeições são o que fazem de nós 
mulheres únicas e bonitas” -Gizele Bundchen

O colágeno é uma 
proteína que está 
presente em nosso corpo. 
Ela serve para proteger as 
articulações musculares 
e faz com que a pele fique 
mais firme. 
Com o passar dos 
anos, esse colágeno 
vai se desgastando e 
a massa muscular vai 
diminuindo. Em alguns 
casos aparecem dores 
nas articulações, mas não 
podemos descuidar.  
Existem alguns alimentos 
que auxiliam na produção 
de colágeno, como 
laranja, limão e mamão 
ricos em vitamina C, carnes, ovos, frutos do mar e castanhas também são bem vindas. Esses 
alimentos são fontes de vitaminas do complexo B como zinco e aminoácidos. 
Vegetais verdes escuros têm um bom nível de ácido fólico e vitamina E, eles contêm clorofila um 
pigmento que age contra os radicais livres e elevam os níveis de proteína na pele. Ficar longe das 
guloseimas também ajuda: o açúcar contribui para a quebra das estruturas do colágeno. 
Os carboidratos merecem uma atenção especial: é aconselhável optar por aqueles do tipo 
complexo como lentilha, aveia e batata doce. Alguns estudos afirmam que o consumo em excesso 
de pães e massa com farinha refinada, poder ser prejudicial à pele.
Ter bons hábitos como não fumar e beber bastante água tem resultados diretos  na pele e no corpo.

15

Empoderamento 

Dicas para quem não quer passar roupa nunca mais
Eu vou da uma super dica para você não ter que passar roupa nunca mais e deixá-las super macias e cheirosas. É uma 
misturinha mágica! Vem comigo!! 

Ingredientes:
100 ml de amaciante não concentrado;
100 ml de álcool 46;
800 ml de água;
1 borrifador.

Você vai borrifar essa misturinha nas peças, dobrar e guardar ou pendurar e pronto. Nas roupas de cama você pode 
colocar na cama e depois borrifar. Vai ficar impecável.
Para as roupas de banho não existe nada melhor! Vai até conservar mais a fibra das suas toalhas. Você não vai querer 
saber de ferro de passar roupas 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:

DOMINGOS BATISTA DA SILVA e HELENA RODRI-
GUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, 
nascido em ITAÚNA DO SUL, PR, no dia 10 de setembro de 
1973, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, Nº 380, Chá-
caras Santo Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO BATISTA DA SILVA e de JESUINA DA SILVA DE 
JESUS. Ela, de nacionalidade Brasileira, manicure, solteira, 
nascida em PARANAVAÍ, PR, no dia 22 de novembro de 1976, 
residente e domiciliada na Rua Parnaíba, Nº 380, Chácaras 
Santo Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de OTÁ-
VIO RODRIGUES e de MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ 
RODRIGUES. 

GEOVANE DE JESUS COSTA MENDES e MARIA JOSÉ 
PEREIRA VIEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, trabalha-
dor rural, solteiro, nascido em MONÇÃO, MA, no dia 10 de 
março de 1996, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, Nº 
58, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
SEBASTIÃO MENDES e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
COSTA MENDES. Ela, de nacionalidade Brasileira, trabalha-
dora rural, solteira, nascida em SANTA INÊS, MA, no dia 19 
de dezembro de 1984, residente e domiciliada na Rua Cajueiro, 
Nº 58, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCIS-
CO VIEIRA NETO e de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 
VIEIRA. 

VENÍCIO FONSÊCA SILVA DE ALMEIDA e FABIANA 
CARDOSO ALVES DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de logística, solteiro, nascido em SAPE-
AÇU, BA, no dia 27 de setembro de 1992, residente e domi-
ciliado na Rua Sebastião de Oliveira, Nº 133, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ALOÍSIO DE ALMEIDA e de 
MARINALVA FONSÊCA DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de produção, solteira, nascida em CAM-
PINAS, SP, no dia 25 de outubro de 1996, residente e domi-
ciliada na Rua Sebastião de Oliveira, Nº 133, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL JOAQUIM DOS SAN-
TOS e de MARINA CARDOSO ALVES. 

MAURICIO DA SILVA BOTELHO e ADRIANA FRAGA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 22 de outubro de 1967, residente e do-
miciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de DIONYSIO BOTELHO FILHO e de ANTONIA 
DA SILVA BOTELHO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 19 de setembro 
de 1970, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO FRAGA e de 
MARIA APARECIDA IZIDORO FRAGA. 

ANDRÉ MARCONATO CORSI e ANA CAROLINA DOS 
SANTOS BRUNO. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista 
de custos e orçamentos, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 27 de dezembro de 1988, residente e domiciliado 
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de CARLOS ALBERTO CORSI e de NILCE MA-
RIA MARCONATO CORSI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
analista de operação, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 23 de maio de 1990, residente e domiciliada na Av. Pa-
cífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
MARCO ANTONIO BRUNO e de SELMA RODRIGUES 
DOS SANTOS. 

DOMITE MANACEIS VIANA FILHO e ROSIMARA DA 
SILVA VITTI. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico em ele-
trônica, divorciado, nascido em RECIFE, PE, no dia 13 de maio 
de 1985, residente e domiciliado na Rua Hermelindo Poltro-
nieri, Nº 342, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
DOMITE MANACEIS VIANA e de CRISTIANE CORREIA 
DE MELO VIANA. Ela, de nacionalidade Brasileira, domés-
tica, divorciada, nascida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 
SP, no dia 26 de maio de 1986, residente e domiciliada na Rua 
Hermelindo Poltronieri, Nº 342, Colinas do Castelo, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de MARCOS LUÍS VITTI e de LEILA DO-
NIZETE DA SILVA. 

MURILLO SILVA SANTOS e TATIANE RODRIGUES COS-
TA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar geral de almoxari-
fado, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 18 de junho 
de 1996, residente e domiciliado na Rua Souza, Nº 618, Vila 
Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR JOSÉ 
DOS SANTOS e de MARIA IVONEIDE DA SILVA DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, cozinheira, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 07 de agosto de 1998, resi-
dente e domiciliada na Rua Souza, Nº 618, Vila Mário Finotelli, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCOS ANTONIO SANTOS 
COSTA e de MARIA CÉLIA RODRIGUES COSTA. 

JOÃO CAETANO LAMIM e GABRIELA POLISELLI 
ABRÃO. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, soltei-
ro, nascido em ITAJAÍ, SC, no dia 25 de setembro de 1993, 
residente e domiciliado na Rua Gaspere, Nº 1582, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALEXANDRE 
LAMIM FILHO e de MARIANGELA PEREIRA LAMIM. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária, solteira, nascida 
em BARRETOS, SP, no dia 15 de junho de 1989, residen-
te e domiciliada na Alameda Vereador Deoclécio de Oliveira 
Neto, Nº 1183, Estância das Flores, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JOÃO RICARDO ABRÃO e de ROSANE APARECIDA 
POLISELLI ABRÃO. 

CAIO BARBATO MAROSO e DIOGO SALVIANO DE AL-
MEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira, arquiteto, solteiro, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 18 de dezembro de 1989, 
residente e domiciliado na Rua Pará, Nº 270, Jardim Fontanela, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de CELSO ROBERTO MAROSO e 
de CHRISTIANE NOVO BARBATO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, psicólogo, solteiro, nascido em OSASCO, SP, no dia 
29 de janeiro de 1989, residente e domiciliado na Rua Pará, Nº 
270, Jardim Fontanela, JAGUARIÚNA, SP, filho de COSMO 
JESUS DE ALMEIDA e de GUIOMAR RODRIGUES SAL-
VIANO DE ALMEIDA. 

ANDERSON CARLOS DA SILVA e AMANDA ALVES DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, professor, divorciado, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 01 de 
abril de 1981, residente e domiciliado na Av. Pacífico Mone-
da, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
EVARISTO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DA SIL-
VA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
DIADEMA, SP, no dia 05 de dezembro de 1988, residente e do-
miciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de EMILSON RODRIGUES DA SILVA e de 
FRANCISCA ALVES DA SILVA. 

VALTER CÉSAR SECCHINATTO e JOSIANE ALINE IOPE. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário público estadual, 
solteiro, nascido em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SP, no 
dia 01 de agosto de 1980, residente e domiciliado na Rua For-
tunato Antônio Chiurato, Nº 139, Jardim Planalto, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de VALTER SECCHINATTO e de RITA DE 
CÁSSIA PINCK SECCHINATTO. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, do lar, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
27 de abril de 1985, residente e domiciliada na Rua Fortunato 
Antônio Chiurato, Nº 139, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de AUGUSTO IOPE e de MARINA ANTONIO. 

ISAQUE HENRIQUE ALVES e ARIELY DA SILVA SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 01 de fevereiro 
de 1998, residente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 
506, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBERTO ALVES 
e de ELIANA CRISTINA PIFFER ALVES. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar de produção, divorciada, nascida em 
ARAPIRACA, AL, no dia 23 de novembro de 1996, residente e 
domiciliada na Rua da Saudade, Nº 292, centro, ITAPIRA, SP, 
filha de ADIMILSON ALVES DOS SANTOS e de ADELMA 
LEITE DA SILVA SANTOS. 

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

JAGUARIÚNA, 13 de maio de 2021.

 

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 14 de maio de 2021  à 20 de maio 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: Farmacêutico – Holambra   
Classificação Candidato 
04º Roseane Teresa Donega 

 
 

Holambra, 14 de maio de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

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 14 de maio de 2021  à  20 de maio 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 
110º Tairine Carqueija dos Santos Rigall 

 
 

Holambra, 14 de maio de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

R$ 170.000,00


