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Estado entrega quatro ônibus para beneficiar 
estudantes da rede pública de Artur Nogueira

Canil de Jaguariúna resgata cachorro 
abandonado e identifica autor do crime

Prefeitura de Jaguariúna 
retoma aulas presenciais na 
próxima terça-feira

Qual a melhor máscara para a 
sua proteção contra a Covid-19?

Os prefeitos da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) estiveram reunidos 
nesta semana com o governa-
dor João Doria para assinatura 
de autorização da liberação de 
R$18 milhões do Fundo de De-
senvolvimento Metropolitano 
(Fundocamp). O valor é des-
tinado para ações de enfrenta-
mento da pandemia de corona-
vírus nas 20 cidades RMC.

             Página 3

A Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional deve 
adotar as 
providências para 
a liberação da 
verba

O Comitê Municipal de Pre-
venção e Enfrentamento ao 
coronavírus Covid-19 de Ser-
ra Negra emitiu nesta semana 
uma deliberação permitindo o 
funcionamento de salões de be-
leza, cabeleireiros, barbearias e 
similares, observando as regras 

sanitárias previstas nos decretos 
estaduais e municipais vigentes, 
a partir do dia 27.  Considerando 
a recomendação do Ministério 
Público e também a confirmação 
do primeiro caso de coronavírus 
na cidade, o municipío revogou 
a deliberação.               Página 6

A Covid-19 é um vírus 
transmitido tanto pelo conta-
to direto de indivíduos infec-
tados como por gotículas ex-
pelidas no ar quando falamos, 
tossimos ou espirramos. Por 

isso, lei sancionada em julho 
de 2020 determina obrigató-
rio, no Brasil, o uso de más-
caras de proteção em locais 
públicos.

    Página 3

Artur Nogueira foi contem-
plada com três ônibus escola-
res na tarde de quinta-feira, 27, 

durante reunião na sede da se-
cretaria estadual de Educação. 
Os veículos devem beneficiar 

diversos estudantes.  

Página 4

Municípios da RMC receberão R$18 
milhões para enfrentar a pandemia

A autorização foi assinada pelo governador 
no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Cada transporte comporta até 59 passageiros sentados

Alunos e professores devem seguir todos os protocolos de segurança contra Covid-19

DIVULGAÇÃO

Página 3
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O isolamento social im-
posto pela pandemia vem 
mostrando para a maior parte 
da população o quão impor-
tante é a convivência com ou-
tras pessoas. Não falo apenas 
da liberdade de ir e vir, mas da 
oportunidade que ela nos dá 
de ver e conhecer outros indi-
víduos, de estabelecer novas 
relações, de conhecer de perto 
outros costumes e culturas.  

O início da nossa vida 
social se dá na escola. É in-
teressante pensar na impor-
tância disso, porque sempre 
que refletimos sobre a neces-

sidade de enviar uma crian-
ça à escola, a relação é feita, 
diretamente, com sua alfa-
betização e formação educa-
cional. Porém, os primeiros 
anos de convivência escolar 
são extremamente importan-
tes para o estabelecimento 
de vínculos afetivos. Ignorar 
o potencial de aprendizagem 
social nessa fase da vida 
pode trazer impactos impor-
tantes no futuro.  

Neste período em que as 
aulas presenciais foram sus-
pensas, é possível e talvez co-
mum que muitos pais tenham 

visto seus filhos desanimados, 
que eles estejam menos dis-
postos para estudar e até que 
o rendimento escolar tenha 
caído nesses últimos tempos. 
Acreditem, isso não é uma 
surpresa. Eles sentem falta do 
convívio escolar, de encontrar 
os amigos e os professores, de 
trocar ideias em sala de aula, 
de fazer trabalhos em grupo e 
discutir os temas aprendidos. 
A natureza dos seres humanos 
está em estabelecer relações. 
É por isso que o convívio es-
colar é tão primordial para to-
dos nós!  

EDITORIAL
Convívio em sala de aula 
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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*

Nossas pesquisas sobre a história das fazendas de café do 
velho Jaguary careceriam, sem dúvida, de uma fonte que 
não pode mais, neste momento, ser consultada, pois a Ga-
zeta Mogimiriana, semanário do século XIX,  necessita de 
restauro. Está desfazendo-se!  Talvez percamos esta verten-
te preciosa de nossa História! Pois bem, nossas terras eram 
parte do município de Mogi-Mirim. Segundo a obra “Vila 
Bueno, Ensaios para a História” a  Fazenda Camanducaia 
era propriedade de Salvador Bueno da Silveira, avô do Cel. 
Amâncio Bueno, fundador de Jaguariúna. Salvador era ca-
sado com Maria Francisca de Arruda. Estes eram os pais do 
Capitão Cândido José Leite Bueno da Silveira. Estima-se 
que a sede desta fazenda tenha sido construída por volta de 
1830. Salvador Bueno faleceu em 1846. Esta propriedade 
fica como herança para um dos seus quatro filhos: Cândido 
Bueno. Este casa-se, em 2ªs núpcias, com sua cunhada, Ma-
ria Umbelina de Moraes. O casal criou cinco filhos: Maria 
Ângela, Júlia, Alfredo, Amâncio e Joaquim. Cândido Bue-
no falece por volta de 1878 e as terras próximas da  Estação 
do Jaguary ficam para o filho Amâncio. Estas receberam 
o nome de Fazenda Florianópolis. (Serrinha). A gleba do 
Camanducaia é dividida entre suas duas irmãs: Maria Ân-
gela e Júlia. Júlia Bueno casou-se com o filho do Visconde 

de Indaiatuba, Otaviano Pompeu do Amaral. Ela recebeu a 
sede da Camanducaia com as terras de seu entorno (Santa 
Francisca). Maria Ângela de Moraes Bueno casou-se com 
o filho do Marquês de Três Rios, Major Carlos Egydio de 
Souza Aranha. A ela couberam as terras que formaram a 
Fazenda Capim-Fino. A sede desta fazenda de café deve 
ter sido construída por estes primeiros proprietários.  Re-
cebeu as famílias de imigrantes italianos que substituíram 
os negros libertos na lavoura cafeeira. O casarão, expressão 
arquitetônica fiel da época encontra-se já cadastrado pelo 
Conselho Municipal do Patrimônio (CONPHAAJ). Uma  
família suíça “Von Zuben”, radicada em  Campinas, com-
prou a fazenda. Sr. Luís Von Zuben, era católico praticante 
e benemérito da Paróquia Santa Maria. Ele doou Imagem 
para festa da Igreja. Na década de 1930, no período pós-
-quebra do café, a fazenda foi vendida para a Firma Turato 
e Masotti, constituída pelos irmãos Moysés e Carlos Turato 
e pelo cunhado Hugo Masotti. Eles movimentaram a pro-
priedade com muito gado, café e algodão. A propriedade 
foi vendida perto dos anos 50 para o mineiro Dr. Sebastião 
Paes de Almeida. Este adquiriu as Fazendas Capim Fino e 
Cafezal. O proprietário foi Ministro da Fazenda de Jusceli-
no Kubstchek (56 a 60). Havia muitas famílias que ali tra-

balhavam. Esta fazenda foi sempre representada nos espor-
tes por tradicional time de futebol. Houve Escola Primária 
de Emergência para as crianças de ambas as fazendas. Dr. 
Sebastião construiu bonita e grande Capela na Fazenda Ca-
pim Fino que era administrada pelo Sr. João Batista Quei-
roz. Doou terreno e construiu um Posto de Puericultura com 
o nome de D. Diva Paes de Almeida (Câmara Municipal). 
A Fazenda Cafezal foi administrada pelo sr. João Duarte 
de Toledo. Fazendas prósperas nos anos 50 e 60, após sua 
morte permaneceram com a viúva D. Diva e com a filha 
Denise. Esta fora casada com príncipe da Família Imperial, 
D. Carlos Saxe Coburgo e Bragança. O matrimônio não 
permaneceu.  Nas décadas finais do século toda a proprie-
dade encontrava-se envolta em demandas jurídicas e foi 
decidida em favor de advogados e banqueiros. Pertenceu 
à Família de Dr. Herbert Levi.  Foi novamente vendida no 
século XXI ao Sr. Luís Fernando Cabrino e, no momento, 
encontra-se com mais sócios que zelam pela Fazenda Ca-
pim Fino  e por sua sede, patrimônio histórico municipal.

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

Fazenda Capim Fino

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



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

29 de maio de 2021Destaque
3

A Secretaria de Desenvolvimento Regional deve adotar as providências para a liberação da verba
Os prefeitos da Região 

Metropolitana de Campi-
nas (RMC) estiveram reu-
nidos nesta semana com 
o governador João Doria 
para assinatura de auto-
rização da liberação de 
R$18 milhões do Fundo 
de Desenvolvimento Me-
tropolitano (Fundocamp). 
O valor é destinado para 
ações de enfrentamento 
da pandemia de coronaví-
rus nas 20 cidades RMC.

A utilização desse re-
curso foi aprovada no fi-
nal de abril pelo Conselho 
de Desenvolvimento da 
RMC, formado pelos pre-
feitos e representantes do 
Estado. A destinação da 
verba e o critério de parti-
lha entre as cidades serão 
definidos pelo Conselho. 

O Prefeito de Jaguariú-
na, também presidente do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da RMC, Gustavo 
Reis, acredita que o valor 
é de suma importância 
para o combate do coro-
navírus em todos os mu-
nicípios. “A luta continua! 
Agora é lutar pela vacina-
ção de toda a nossa popu-
lação”, diz.

“As decisões de en-
frentamento da pandemia 
na RMC têm sido toma-
das pelo conjunto de pre-
feitos. Isso é fundamental 
para evitarmos uma ter-
ceira onda de infecções”, 
afirma o prefeito de Cam-
pinas Dário Saadi.  

Para o governador, a 
região de Campinas está 
sendo bem avaliada pelo 

Estado, por meio do Cen-
tro de Contingência que 
analisa diariamente os 
indicadores da pandemia. 
“O prefeito Dário vem 
conduzindo bem a pro-
teção de sua população”, 
diz Doria. 

 
Fundo

Os R$18 milhões são 
oriundos de um supera-
vit do Fundocamp. Esse 
Fundo é formado por re-
passes das 20 cidades e 
do governo do Estado, e 
está vinculado à Agência 
Metropolitana de Campi-
nas (Agemcamp). A área 
de aplicação dos recursos 
abrange o interesse co-
mum dos municípios que 
compõem a RMC. 

A utilização dessa ver-

Municípios da RMC receberão R$18 
milhões para enfrentar a pandemia

Qual a melhor máscara para a sua proteção contra a Covid-19?

Canil de Jaguariúna resgata cachorro abandonado e identifica autor do crime

A autorização foi assinada pelo governador no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

As máscaras cirúrgicas e as de tecido são as mais usadas para a proteção 
da população

DIVULGAÇÃO

Paula Partyka

A Covid-19 é um ví-
rus transmitido tanto pelo 
contato direto de indiví-
duos infectados como por 
gotículas expelidas no ar 
quando falamos, tossimos 
ou espirramos. Por isso, 
lei sancionada em julho 
de 2020 determina obriga-
tório, no Brasil, o uso de 
máscaras de proteção em 
locais públicos.

Mais do que um item 
de proteção individual, as 
máscaras são, neste mo-
mento de pandemia, uma 
ferramenta importante 
para a proteção coletiva. 
Há vários modelos dispo-
níveis no mercado, mas 
nem todos geram a prote-
ção contra o coronavírus.

O médico patologis-
ta clínico do Grupo Sa-
bin, Alex Galoro, explica 
que o que diferencia cada 
um dos modelos é o grau 
de proteção. A N95, por 
exemplo, é a melhor op-
ção, ou seja, a mais eficaz 
contra a Covid-19. Contu-
do, o modelo tem um cus-
to mais elevado do que as 
demais e por conta da alta 
demanda é recomendado 
que o uso seja feito pelos 
profissionais mais expos-
tos como médicos e den-
tistas por exemplo. 

A máscara cirúrgica, 
por sua vez, também é 
eficaz e uma opção mais 
acessível para o bolso da 
população, embora a alta 
demanda no início da pan-
demia tenha feito com que 
os preços subissem até 

Paula Partyka

Em Jaguariúna o poli-
cial municipal e vereador 
Silvio Luiz Telles de Me-
nezes luta contra os maus 
tratos e abandono animal. 
Engajado na causa há mais 
de 10 anos, ele busca cada 
vez mais justiça e alterna-
tivas para evitar qualquer 
ação fora da lei.

As ações da guarda em 
primeiro momento são 
sempre educativas e de 
orientação. Recentemen-
te, em patrulhamento no 
bairro Camanducaia, a 
equipe avistou uma casa 
onde havia um cachorro 
amarrado em um poste 
na área exterior. Como de 
praxe, as orientações fo-
ram dadas para a proprie-
tária e, a partir daquele 

momento ela estava cien-
te, de fato, de que as con-
dições em que o animal 
estava eram irregulares.

Alguns dias após este 
fato, o inspetor recebeu 
uma mensagem de que 
havia um cachorro aban-
donado em uma área da ci-
dade, juntamente com uma 
foto. Neste momento, Me-
nezes reconheceu que era 
o cachorro da ocorrência 
anterior. Abandono animal 
é crime.

O inspetor, juntamente 
com a equipe da ROMU 
voltou até a casa onde o 
cachorro vivia e questio-
nou a proprietária sobre 
o seu paradeiro. Ela dis-
se que havia doado para 
seu cunhado que mora em 
Campinas. Menezes pediu 
o contato, ela se negou e 

reforçou que o cachorro 
estava em boas mãos.

Neste momento foi reve-
lado para ela que o cachor-
ro havia sido encontrado 
e estava dentro da viatura. 
Ela negou o abandono. 
Disse que quem teria feito 
isso era seu marido. Ele foi 
conduzido para a delegacia 
para responder pelo crime 
de abandono. 

“Estamos trabalhando 
para fazer valer a pena. 
Nós queremos ter uma de-
fesa efetiva dos animais”, 
afirma Menezes.

O indivíduo foi libera-
do porque o abandono não 
foi pego em flagrante. In-
quérito de apuração deve 
ser aberto e uma fiança 
deve ser arbitrada. No caso 
da fiança não ser paga ele 
pode ser preso.

O animal foi conduzi-
do para o Departamento 
de Proteção e Bem Estar 
animal que trabalha em 
conjunto com a guarda mu-
nicipal e prestou auxílio 
em toda a ocorrência. Pos-
teriormente, encaminhado 
para fiel depositário que 
fica com a guarda animal.

Autuações 
Em 2019, antes mes-

mo de tornar-se vereador 
no município, o inspetor 
apresentou um projeto para 
a Câmara pedindo uma lei 
municipal para regulamen-
tar as ações da guarda, dan-
do força para coibir aquele 
que pratica o abandono e 
maus tratos. No entanto, o 
projeto acabou sendo ar-
quivado. Agora, enquanto 
vereador, Menezes almeja 

tirar o projeto do arquivo 
e apresentar aos demais 
vereadores.

“Agora sim vamos dar 
a atenção que a lei merece. 
Com certeza será aprovada. 
Acredito que os vereadores 
também são apoiadores da 
causa animal e vão apoiar o 
projeto que dá força para a 
guarda municipal”, acredi-
ta o inspetor.

Outra proposta de Me-
nezes é que o cartão cida-
dão do município adicione 
a informação de quantos 
animais o morador tem. 
Desse modo, nasce um 
censo animal para dar pa-
râmetro de trabalho para a 
guarda.

Protetores
O município tem diver-

sos grupos protetores de 

animais. Com isso, Mene-
zes revela que, em breve, 
deve ser ofertado a eles 
um curso para que as de-
núncias sejam padroniza-
das, para que desse modo 
a guarda consiga agir de 
maneira mais eficiente. 
Os grupos também devem 
fazer parte de um cadastro 
de controle municipal.

Aplicativo
Com o uso do aplica-

tivo “Jaguariúna – Maus-
-tratos animais”, lançado 
pela Prefeitura de Jaguari-
úna no ano passado, o nú-
mero de denúncias aumen-
tou muito. Menezes conta 
que antes a guarda recebia 
em média cinco ocorrên-
cias por mês. Agora, os 
registros mensais passam 
de 24.

4.000% no valor do produ-
to. “Ela é suficiente”, afir-
ma Dr. Alex. Apesar de ser 
descartável, atualmente a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) indica que 
seu uso pode ser de até 
oito horas.

Um dos modelos mais 
populares, as máscaras de 

tecido desde que produ-
zidas de maneira correta, 
são uma barreira eficaz 
contra o vírus. Elas podem 
ser encontradas com faci-
lidade e até produzidas de 
forma caseira por um pre-
ço bem acessível.

Após um ano usando 
máscaras dia após dia, há 
quem passe a optar por 

máscaras que sejam mais 
bonitas. Mas, nem sempre 
essas são as que geram 
maior proteção. Um exem-
plo são as máscaras tricô, 
que são utilizadas como 
uma alternativa à másca-
ra de tecido, mas que não 
possuem nenhuma eficácia 
na proteção contra o vírus. 
O Dr. Alex reprova o uso 
deste modelo.

Outra opção são as más-
caras de acrílico e face shiel-
ds que são utilizadas com 
o intuito de garantir que o 
rosto seja visto, por serem 
transparentes, mas também 
não são recomendadas pelo 
patologista. “Não funcio-
nam e não substituem a 
máscara [cirúrgica ou de 
tecido]. A recomendação 
seria usá-los com a máscara 

por baixo”, diz.
Neste sentido, recente-

mente a atriz Tata Werne-
ck foi bastante criticada ao 
ser vista usando duas más-
caras mais a face shield 
no velório do ator Paulo 
Gustato. O Dr. Alex afirma 
que isso aumenta o nível 
de filtragem e, consequen-
temente, promove maior 
proteção contra o vírus. 

O uso das máscaras, 
independente do modelo 
escolhido, pode aumentar 
a segurança da população 
desde que estejam bem 
ajustadas ao rosto, sem 
que o ar escape pelas late-
rais, sobre o nariz ou abai-
xo do queixo. No caso dos 
modelos de tecido, quanto 
mais fechada é a trama da 
máscara e quanto maior 
for o seu número de cama-
das, mais protetiva ela é.

Para Alex, um ranking 
dos modelos mais eficien-
tes seria:
1 – Máscara N95;
2 – Máscaras cirúrgicas;
3 – Máscaras de tecido.

ba para o enfrentamento 
da pandemia foi solicitada 
pela Câmara Temática de 
Saúde, para que os mu-
nicípios possam adquirir 

testes rápidos, equipa-
mentos de proteção indi-
vidual e insumos. Há tam-
bém demanda da Câmara 
Temática de Assistência 

Social, para aquisição de 
cestas básicas para famí-
lias atingidas pela crise 
econômica causada pela 
pandemia.
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Estado entrega quatro ônibus 
para beneficiar estudantes da 
rede pública do município
Lucas Sia (PSD) e vereadores estiveram na 
Secretaria Estadual de Educação para assinatura 
do termo de Cessão de Uso de Veículos Oficiais

Gabriela Montoya, e da se-
cretária de Educação Dé-
bora Sacilotto. 

A responsável pela 
pasta da Educação não es-
conde a satisfação de re-
ceber os novos veículos. 
“Eu fico muito contente 
com mais essa conquista 
que beneficiará a Educa-
ção nogueirense. Esses 
veículos chegaram em um 
ótimo momento, e trarão 
mais conforto, segurança e 
acessibilidade aos estudan-
tes da rede municipal e es-
tadual de Artur Nogueira”, 

diz a secretária.
Os três novos veículos fo-

ram adquiridos com o apoio 
dos deputados Altair Mora-
es (Republicanos), Damaris 
Moura (PSDB) e Vanderlei 
Macris (PSDB). Os ônibus 
foram retirados nesta manhã 
em São Bernardo do Cam-
po (SP). Na semana passa-
da, outro ônibus escolar foi 
adquirido junto ao deputado 
estadual Barros Munhoz 
(PSB). Assim, no total, Ar-
tur Nogueira foi contempla-
da com quatro transportes 
escolares.

 Artur Nogueira

DIVULGAÇÃO

Monumento dos Expedicionários 
passa por reforma

 Pedreira 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

O jogador encarna um tubarão com 
sede de vingança, pois um pescador 
caça e mata sua mãe ao fugir acaba ex-
posto a lixo radioativo, o que faz ganhar 
habilidade de evoluir. O jogo trás um 
mapa muito extenso, além disso, o tu-
barão consegue chegar para a espécie de 
Melalodon. Maneater tem ganhou a nota 
de 71 no Metacritic e foi lançado para 
Xbox One, Xbox Serie, Playstation 4 e 
5, Nintendo Switch e PCs. Já disponível 
no Catalogo do Xbox Game Pass. 

Também chegou 
ao catalogo, Conan 
Exile, um game de 
sobrevivência onli-
ne e multiplayer, o 
jogo é ambientado 
em uma era de ma-
tar ou morrer. Tudo 
começa quando o 
jogador deixado 
para morrer de fome e sede em uma ter-
ra seca e sem vida, quando Conan o sal-
va após este encontro o jogador deverá 
coletar recursos para sobreviver. O jogo 
teve nota 68 no Metacritic disponível 
para Xbox One, Playstation 4 e PC. 

Todos os meses os assinantes dos 
serviços Xbox Live Gold e a Playstation 
Plus, recebem jogos grátis uns para dar 
uma chance, outros para baixar e jogar.  

Aos assinantes da Plastation Plus 
chega no próximo mês Star Wars: Squa-
drons, Virtual Fighters 5 e Operation: 
Tango.  

Operation: Tango é um jogo coope-
rativo de espiões, enquanto um jogador 
toma a linha de frente, o outro fica no 

plano de fundo com o dever de ajudar. 
O trabalho em equipe é essencial para 
passar os obstáculos e garantir o suces-
so das missões. O jogo ainda não tem 
notas, pois ainda não foi lançado. Chega 
também para PC, PlayStation 4, Xbox 
One, Xbox Series X no dia primeiro de 
Junho. 

Para os assinantes da Xbox Live 
Gold, serão presenteados com The 
King’s Bird, Neogeo: Battle Coliseum, 
Shadow Awakening e Injustice: The 

Gods Among Us . 
No começo do 

mês chega The 
King’s Bird, este 
que é um jogo que 
entra na categoria 
de jogos artísticos 
é um jogo simples, 
mas cheio de obstá-
culos que desafiam 

o jogador a medida que são superados. 
Um jogo para quem gosta de completar 
o jogo em 100%. Com a nota de 71 no 
Metacritics e lançado para Xbox One, 
Playstation 4, Nintendo Switch e PC. 

Um jogo que chega no dia 16, para 
Xbox Live Gold é Shadows Awakening. 
Um game do gênero de R.P.G. Com a 
câmera isométrica jogo é visto de cima, 
o jogo herda muitos conceitos apresen-
tados por Diablo. Porém cria sua própria 
identidade ao deixar o jogador alternar 
os personagens, sem precisar iniciar a 
história do zero. Shadows Awakening 
lançado para Xbox One, PC e Playsta-
tion 4. 

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”.

Algumas novidades que chegaram ao Game Pass, 
ao Xbox Live Gold e para o Playstation Plus

A Prefeitura de Pe-
dreira por meio de suas 
secretarias municipais 
de Obras e Vias, Turis-
mo e de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, finalizou a 
reforma do “Monumen-
to dos Expedicionários”, 
popularmente conhecido 
como “Balão da Cobra”, 
localizado na Vila São 
José. Segundo o projeto 
desenvolvido pela equipe 
técnica da Secretaria de 
Obras, na calçada foram 
implantados pisos inter-
travados, pintura com-
pleta, além do projeto 
paisagístico desenvolvi-
do pelas secretarias mu-
nicipais de Turismo e de 
Meio Ambiente.

O Monumento dos Ex-

Prefeito realiza entrega do Kit Escolar 
e Higiene Bucal

 Cosmópolis

O Prefeito, Junior Felis-
bino, participou da entrega 
do Kit Escolar e Higiene 
Bucal (Boquita) para os 
alunos da EMEB Cecília 
Meireles. Ao todo, serão 
distribuídos nove mil kits 
para os alunos do Ensino 
Infantil, Ensino Funda-

mental I e Ensino Funda-
mental II de toda rede mu-
nicipal de Cosmópolis.

O Projeto Boquinha é 
coordenado pelo Núcleo 
de Educação em Saúde 
(NUESA) da Secretaria 
Municipal de Saúde e de-
senvolve atividades de 

prevenção e educação em 
saúde bucal e saúde geral. 
Com cuidado em manter o 
distanciamento social ne-
cessário, Boquita passou 
a mensagem sobre o cui-
dado e precauções sobre a 
saúde bucal e prevenção da 
Covid-19.

Artur Nogueira foi con-
templada com três ônibus 
escolares na tarde de quin-
ta-feira, 27, durante reu-
nião na sede da secretaria 
estadual de Educação. Os 
veículos devem beneficiar 
diversos estudantes.

Cada transporte com-
porta até 59 passageiros 
sentados. Além disso, os 
ônibus possuem acessibili-
dade a cadeirantes e serão 
utilizados exclusivamente 
para o transporte escolar da 
rede municipal e estadual. 
Vale lembrar que, na sema-
na passada, outro ônibus 
escolar havia sido adquiri-
do, totalizando quatro.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) esteve em São Pau-
lo para a assinatura do ter-
mo de Cessão de Uso de 
Veículos Oficiais, firmado 
entre secretaria da Educa-
ção (SEDE) e a Prefeitura 
Municipal. Participaram 
também do encontro os ve-
readores Beto Baiano (Re-
publicanos), Zezé da Saú-
de (PTB) e Henrique Telles 
(PSDB), além da presiden-
te do PSDB nogueirense, 

rmc
4

Programa “Alimento Solidário” entrega 
120 cestas básicas para o município

 Morungaba 

O prefeito de Morunga-
ba Marquinho de Oliveira 
participou de um evento 
com o Governador João 
Dória realizado no Salão 
Vermelho do Paço Mu-
nicipal da Prefeitura de 
Campinas, na manhã des-
ta quinta-feira, 27. O en-
contro teve como objetivo 
a entrega de vouchers de 
14.330 cestas básicas do 

Programa “Alimento Soli-
dário” aos municípios que 
integram a Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC).  Morungaba será 
contemplada com 120 ces-
tas que serão destinadas às 
famílias cadastradas nos 
programas sociais.  

O programa Alimen-
to Solidário foi articulado 
pela Secretaria de Desen-

volvimento Social, com 
apoio do Fundo Social de 
São Paulo, Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Invest-SP. Cada 
cesta é composta por ar-
roz, feijão, macarrão, açú-
car refinado, sal refinado, 
óleo, leite em pó, extrato 
de tomate, sardinha em 
óleo, farinha de mandioca 
e biscoito tipo maisena.

Prefeitura entrega primeira área de 
lazer do Campina Grande

 Campinas  

O prefeito Dário Saadi 
entregou nesta semana a 
Praça José Ramos Mas-
succi, no bairro Campina 
Grande, distrito do Cam-
po Grande. Cerca de 5 mil 
pessoas estão sendo bene-
ficiadas. É o primeiro cen-
tro de lazer no bairro, uma 
demanda antiga dos mora-
dores. A obra faz parte do 
Plano de 100 dias do go-
verno e foi executada pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos.

“O nome da praça é uma 
justa homenagem ao José 
Massucci, uma liderança e 
que fez muito pela região. 
Tive a honra de conhecer. É 
a primeira área de lazer no 
Campina Grande”, conta o 
prefeito Dário Saadi.

“Urbanizamos esta área, 
de aproximadamente 5 mil 
metros quadrados, fizemos 
campo de areia de futebol, 
cercada por telão; parqui-

nho; academia ao ar livre; 
iluminação; e calçadas de 
concreto. Ao redor da pra-
ça, foi pavimentado um 
trecho de 50 metros. Agora 
os moradores têm opção 
de lazer no bairro, para 
praticar exercícios, trazer 
as crianças para brincar e 
outras atividades do dia a 
dia”, explica o secretário 
de Serviços Públicos, Er-
nesto Paulella. 

A praça também rece-
beu arborização e paisa-
gismo, com o plantio de 
diversas espécies como 
palmeiras imperiais, co-
queiros jerivá, paus-ferro, 
ipês-amarelo, ipês-rosa, 
árvores de fogo, resedás, 
flamboyants e 1.700 me-
tros quadrados de grama 
esmeralda. O investimento 
nessa área de lazer foi de 
R$350 mil. 

O nome da praça foi dado pelo vereador Higor Diego (do Campo Grande)

DIVULGAÇÃO

pedicionários foi inaugu-
rado na década de 1960, 
retrata o símbolo da Força 
Expedicionária Brasileira 
(FEB) e homenageia os 
cinco expedicionários pe-
dreirenses: João Baccare-

li, Casto Cáu, Fernando 
Cassaro, José Maria Lo-
pes e Caetano Vicentini, 
que defenderam o Brasil 
nos campos italianos du-
rante a Segunda Guerra 
Mundial.

Reforma finalizada

DIVULGAÇÃO
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Verba para saúde...
O governador João Doria 
assinou a autorização de 
liberação de R$ 18 mi-
lhões do Fundocamp para 
os municípios da RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas). A verba será 
usada em ações de comba-
te à pandemia de corona-
vírus, segundo o prefeito 
de Jaguariúna, Gustavo 
Reis (MDB), presidente 
do Conselho de Desen-
volvimento da RMC, quer 
participou do evento em 
Campinas. O governo do 
Estado também entregou 
mais de 14 mil cestas bási-
cas do Programa Alimento 
Solidário aos 20 municí-
pios da região, com a pre-
sença da mãe de Gustavo, 
Flora Reis, presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Jaguariúna.

Agradecimento
“Como prefeito e presi-
dente do Conselho de De-
senvolvimento da RMC, 
agradeci o governador pela 
postura corajosa e dedica-
ção no combate à pande-
mia. Também fiz a entrega 
dos vouchers das cestas 

básicas aos 20 municípios 
da RMC, alimento que é 
tão importante para ajudar 
as famílias que mais ne-
cessitam nesse momento 
de dificuldade. É assim, 
com vacina no braço e co-
mida no prato, que vamos 
vencer a pandemia”, disse 
Gustavo Reis.

Volta às aulas 1
A Prefeitura de Jaguariúna 
vai retomar as aulas pre-
senciais na rede pública de 
ensino a partir desta terça-
-feira, dia 1º de junho. A 
autorização para o reinício 
das atividades nas escolas 
está prevista no Decreto 
Municipal 4.308, publica-
do na edição desta quin-
ta-feira (27) da Imprensa 
Oficial. Na terça, come-
çam as aulas presenciais 
para alunos das EMEIs e 
ensino fundamental, além 
do Ceja (Centro de Educa-
ção de Jovens e Adultos). 
Já as crianças do CEI (ber-
çário e maternal) retomam 
no dia 7 de junho.

Volta às aulas 2
Na segunda-feira, dia 31 
de maio, haverá reunião de 

pais e mestres em todas as 
unidades escolares, quan-
do então os pais poderão 
esclarecer todas as dúvi-
das, principalmente quan-
to à frequência presencial 
ou remota dos alunos. 
Segundo o decreto muni-
cipal, as aulas e demais 
atividades presenciais se-
rão retomadas “de forma 
consciente e gradativa, 
conforme os protocolos 
sanitários específicos para 
a área da educação e as di-
retrizes do Plano São Pau-
lo, nos termos do artigo 3º 
do Decreto nº 65.384, de 
17 de dezembro de 2020”.

Dia do Desafio
O vereador Walter Tozzi 
(MDB) usou as redes so-
ciais para divulgar o Dia 
do Desafio e estimular 
seus seguidores a praticar 
15 minutos por dia de ati-
vidade física regular. No 
vídeo postado, o parla-
mentar também deu até al-
gumas dicas de exercícios 
físicos para as pessoas fa-
zerem. “Faça sua atividade 
publique nas redes sociais 
com #DiaDoDesafio”, es-
creveu Tozzi.

 Bastidores do poderCircuito das Águas Paulista 
concentra uma das maiores 
Redes Hoteleiras do Brasil

DIVULGAÇÃO

Prefeitura solicita que SABESP 
inclua famílias vulneráveis em 
tarifa social

 Serra Negra

Do descanso à adrenalina, o Circuito das Águas 
também é referência turística quando se fala em 
hospedagens dos mais diversos níveis

As cidades que com-
põem o Circuito das 
Águas Paulista estão uni-
das em estratégias que vi-
sam à retomada das ativi-
dades do setor assim que 
a pandemia começar a en-
fraquecer. O setor turísti-
co é um dos setores que 
mais sofreram impactos 
diante da inusitada situ-
ação que já se arrasta há 
mais de um ano. Porém, o 
Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento 
do Pólo Turístico do Cir-
cuito das Águas (CICAP), 
formado pelas cidades de 
Águas de Lindóia, Am-
paro, Holambra, Jagua-
riúna, Lindóia, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro, 
vem se preparando para 
ações de retomada assim 
que a pandemia começar 
a perder força.

Essa confiança é pro-

veniente justamente da 
estrutura e condições que 
a região oferece para re-
ceber o turista com segu-
rança e cautela em todos 
os segmentos. Um desses 
segmentos é justamente a 
estrutura hoteleira dispo-
nível nas nove cidades. E 
há opções para todos os 
gostos e bolsos, que vão 
desde as mais singelas e 
românticas pousadas até 
os mais robustos resorts.

Isso porque há mui-
tos anos, foi identificado 
o potencial para atender 
os mais diversos tipos de 
perfis e faixas etárias dos 
visitantes que vêm para 
cá, que estão em busca de 
descanso, compras e até 
mesmo a prática de es-
portes de aventura.

O resultado disso é a 
gama de opções que a re-
gião oferece no quesito 
hospedagem, com deze-

nas de milhares de leitos 
disponíveis. O turista que 
chega na região tem a 
opção de escolha entre a 
simplicidade de chalés no 
meio da montanha apenas 
com café da manhã, pas-
sando por hotéis centrais 
da cidade, resorts e ho-
téis-fazenda, com opções 
de pensão completa em 
que são servidos café da 
manhã, almoço e jantar.

Vale lembrar que, mes-
mo com as fases mais res-
tritivas do Plano São Pau-
lo, o Circuito das Águas 
Paulista e seus empreen-
dimentos operam dentro 
das normas sanitárias 
estabelecidas pelos crité-
rios dos principais órgãos 
de saúde, com capacida-
de reduzida e preparação 
rígida nos padrões de hi-
giene e distanciamento 
social, inclusive o setor 
hoteleiro. A Prefeitura de Serra 

Negra solicitou à Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo 
(Sabesp) a inclusão de fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade em seu pro-
grama de Tarifa Social, que 
reduz em até 50% as contas 
de água e esgoto. O ofício 
foi entregue pelo asses-
sor de gabinete, Wanderlei 

Lona de Moraes, na sede da 
companhia no município.

No documento continha 
uma relação com informa-
ções de 158 beneficiários 
de programas mantidos 
pela Secretaria Municipal 
de Assistência e Desen-
volvimento Social. Com a 
lista, a companhia pode ve-
rificar e incluir famílias em 
seu programa. 

O documento assinado 
pelo Prefeito Elmir Chedid 
pede, ainda, a inclusão dos 
moradores de todos os pré-
dios construídos pela Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional Urbano 
(CDHU), localizados em 
Serra Negra, uma vez que 
esses conjuntos são dire-
cionados à população mais 
carente.

A prática de esportes 
e atividades coletivas 
está proibida em Ampa-
ro desde esta sexta-feira, 
28. A proibição é válida 
para espaços públicos e 
privados, inclusive ao ar 
livre. A prática de espor-
tes e atividades indivi-
duais está permitida, de 

acordo com o Plano São 
Paulo. 

Estúdios de pilates e 
personal trainers devem 
realizar atendimento in-
dividual e com agenda-
mento. As academias po-
dem funcionar com 40% 
da capacidade e também 
com hora marcada, de 

acordo com o Plano.
Os estabelecimentos 

que não cumprirem as 
determinações do decre-
to municipal estarão su-
jeitos à multa de R$2.000 
e, em caso de reincidên-
cia do descumprimento, 
à suspensão das ativida-
des por 30 dias.

Falcão e do lago dos patos;
Levantamento, indicação e 
sinalização das rotas turís-
ticas municipais;

- Melhorias na iluminação 
pública (Cemitério até 
a ponte do Bairro Ponte 
Preta).

Ofício entregue na sede as Sabesp
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Circuito das Águas
5

Esportes coletivos estão proibidos 
no município

 Amparo

COMTUR aprova quatro 
importantes projetos para a 
Estância Turística

 Monte Alegre do Sul

O Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR) 
aprovou quatro projetos 
importantes para a Estância 
Turística de Monte Alegre 
do Sul. Eles serão apresen-
tados ao Conselho de Orien-
tação (COC) e Controle do 
Fundo de Melhoria das Es-
tâncias e depois segue para 
aprovação do Governo do 
Estado de São Paulo. 

Confira quais os 
projetos:
- Melhorias no sistema de 
abastecimento e reserva de 
água;
- Revitalização do lago do 

O investimento para executar os quatro projetos foi estipulado em R$2,6 
milhões



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

29 de maio de 2021jaguariúna
Prefeitura retoma aulas 
presenciais na próxima terça-feira

Moradores precisam fazer 
o recadastramento online 
do cartão cidadão

Procon municipal realiza atendimento 
especial aos superendividados

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
retoma as aulas presenciais 
na rede pública de ensino 
a partir desta terça-feira, 
dia 1º. A autorização para 
o reinício das atividades 
nas escolas está prevista no 
Decreto Municipal 4.308, 
publicado na edição desta 
quinta-feira, 27, da Impren-
sa Oficial.

Nesta sexta-feira, 28, os 
professores já estiveram nas 
unidades escolares para a 
realização do planejamento 
do ano letivo. Na terça, co-
meçam as aulas presenciais 
para alunos das EMEIs e 
ensino fundamental, além 
do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja). Já 
as crianças do CEI (berçário 
e maternal) retomam no dia 
07 de junho.

Segundo o decreto mu-
nicipal, as aulas e demais 
atividades presenciais serão 
retomadas “de forma cons-
ciente e gradativa, confor-
me os protocolos sanitários 
específicos para a área da 
educação e as diretrizes do 

Na segunda-feira, 31, haverá reunião de pais e mestres em todas as unidades escolares, quando então os pais 
poderão esclarecer todas as dúvidas, principalmente quanto à frequência presencial ou remota dos alunos 

Alunos e professores devem seguir todos os protocolos de segurança contra Covid-19

Plano São Paulo, nos ter-
mos do artigo 3º do Decre-
to nº 65.384, de 17 de de-
zembro de 2020”. 

Pelas regras estaduais, a 
retomada está condiciona-
da: 1 – nas fases vermelha 
ou laranja, à presença limi-
tada a até 35% do número 

de alunos matriculados; 2 
– na fase amarela, à pre-
sença limitada a até 70% 
do número de alunos ma-
triculados; 3 – na fase ver-
de, à presença de até 100% 
do número de alunos ma-
triculados.

Além disso, terão priori-

dade os alunos nas respec-
tivas unidades escolares, 
selecionados dentre aque-
les que apresentarem as se-
guintes condições sociais, 
aferidas isolada ou cumula-
tivamente: 1) sem acesso a 
equipamentos de tecnologia 
da informação ou à conexão 

de internet para realização 
das atividades escolares 
não presenciais; 2) embora 
com acesso às atividades 
escolares não presenciais, 
apresentam dificuldades de 
aprendizagem; 3) apresen-
tarem sinais de distúrbios 
emocionais relacionados ao 

isolamento social, conforme 
relatados pelos responsáveis 
pelos estudantes; 4) educan-
dos cujos pais e/ou respon-
sáveis estejam trabalhando.

Ainda segundo o decreto 
municipal, “a presença dos 
estudantes nas atividades 
escolares será obrigatória 
nas fases amarela e verde 
do Plano São Paulo e facul-
tativa nas fases vermelha e 
laranja”. Já os estudantes 
pertencentes ao grupo de 
risco para a Covid-19 que 
apresentarem atestado mé-
dico poderão participar das 
atividades escolares exclusi-
vamente por meios remotos, 
enquanto perdurar a medida 
de quarentena instituída pelo 
Governo do Estado.

A Secretaria Municipal 
de Educação fará o acom-
panhamento do processo de 
retomada, avaliando cons-
tantemente as mudanças 
no cenário social devido ao 
risco iminente da pande-
mia, “podendo a qualquer 
momento emitir nova regu-
lamentação, a fim de zelar 
pelo processo de aprendiza-
gem e de saúde”.

DIVULGAÇÃO
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O último recadastra-
mento do Cartão Cidadão 
foi realizado em 2013. 
Desde então, Jaguariúna 
se modificou e a popula-
ção cresceu, o que exige a 
adequação do cadastro dos 
moradores, responsável 
pelo direcionamento das 
políticas públicas munici-
pais, por isso, a Prefeitura 
de Jaguariúna, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Governo, inicia na pró-
xima terça-feira, dia 1º, o 
recadastramento dos usuá-
rios do Cartão Cidadão. 

O prazo para fazer o re-
cadastramento vai até o pró-
ximo dia 30 de setembro. A 
medida é obrigatória. Quem 
não fizer a atualização ca-
dastral terá o cartão cance-
lado ao final do período de 

recadastramento. 
Todo o processo é onli-

ne, via aplicativo ou site. O 
Atende Fácil, nesse perío-
do, realiza apenas os cadas-
tros dos novos moradores. 
O aplicativo está disponível 
nas lojas Apple e Android, 
gratuitamente, com o nome 
“Jaguariúna – Recadastro 
online”. No site da Prefeitu-
ra (www.jaguariuna.sp.gov.
br) também estará disponí-
vel, a partir do dia 1º de ju-
nho, o link para o recadas-
tro online.

Para garantir a segu-
rança do processo, no 
momento de efetuar o re-
cadastro, o cidadão deverá 
tirar uma selfie, que será 
comparada com a foto do 
cadastro do Cartão Cida-
dão, usando algoritmos de 

alta tecnologia e inteligên-
cia artificial. Para isso, a 
selfie precisa ser feita sem 
máscara. 

Também é necessário 
anexar um comprovante 
de endereço (exclusiva-
mente, IPTU, conta de 
água, conta de energia ou 
contrato de aluguel reco-
nhecido em cartório) e um 
documento com foto (RG 
ou CNH).

Telefones para dúvidas
Em caso de dúvidas 

ou para obter mais infor-
mações, o cidadão terá à 
disposição os atendentes 
do recadastramento do 
Cartão Cidadão pelos te-
lefones (19) 4042-8277 
e WhatsApp (19) 98363-
3471.

O Procon de Jaguariúna 
começa a realizar a partir 
da próxima segunda-feira, 
31, um novo tipo de atendi-
mento focado nas pessoas 
que não conseguem manter 
as contas em dia. A ideia é 
auxiliar as pessoas físicas 
superendividadas a orga-
nizar as finanças e, poste-
riormente, a renegociar as 
dívidas com a intervenção 
do Procon de Jaguariúna.

Essa é a primeira vez 
que a instituição realiza 
esse tipo de trabalho em 
Jaguariúna e, de acordo 
com o diretor Edison Car-

doso de Sá, o serviço deve 
ser feito em duas etapas. 
“Primeiramente a pessoa 
receberá informações sobre 
reeducação orçamentária 
para diagnosticar o porquê 
de estar enfrentando pro-
blemas financeiros. Em se-
guida, o Procon ajudará o 
jaguariunense a buscar uma 
solução que pode ser, por 
exemplo, a renegociação da 
dívida com a assinatura de 
um novo contrato”, explica. 
O diretor ainda ressalta que 
essas alternativas valem 
apenas para os casos em 
que a dívida ainda não foi 

ajuizada na justiça.
Para Edison, a iniciati-

va é de suma importância, 
ainda mais neste momento 
diante do grande número 
de endividados. “O aten-
dimento será feito sem 
que seja preciso abrir um 
processo. Trata-se de um 
procedimento especial que 
busca a inovação contratu-
al”, explica o diretor. Para 
receber esse atendimento 
no Procon de Jaguariúna 
é preciso agendar horá-
rio pelos telefones: (19) 
3867-9745, 3867-9716 ou 
9-7409-2087.
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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. Nos prêmios não há investimento para o comerciante. O projeto deve sortear 
um cliente que compra no comércio local com um Iphone 12, na caixa, lacrado e um vale 
compra de R$ 1.000,00 para consumir no comércio com um número da sorte.
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Creio que neste mo-
mento de 2021 no qual nos 
encontramos já não se faz 
necessário explicar para 
ninguém o que é o PIX e 
como funciona o serviço 
criado pelo Banco Central 
e lançado na segunda me-
tade do ano passado. Mes-
mo parcelas da população 
que não são tão atraídas 
por discussões relativas 
à economia, o mercado 
financeiro ou atividades 
comerciais diversas estão 
utilizando o serviço. Re-
alizar pagamentos de pe-
queno montante, transferir 
uma quantia de dinheiro 
para alguém ou qualquer 
outra necessidade que 
possa surgir sem que se te-
nha de pagar juros foi re-
almente um grande cartão 
de visitas para o serviço.

Já é possível até mes-
mo que você tenha pas-
sado pela experiência 
durante os últimos meses 
de tentar pagar algo utili-
zando cartão de crédito ou 
débito e tenha recebido do 
comerciante a informação 
de que ele apenas estaria 
aceitando pagamentos à 
vista ou por meio do PIX. 
Caso isso ainda não tenha 
lhe acontecido é possível 
que aconteça num futuro 
próximo. A realidade é 
que há uma grande parcela 
de comerciantes e empre-
endedores no nosso país 
que trabalha equilibran-
do as contas diariamente. 
Para esta parcela do mer-
cado não ter de pagar as 
taxas cobradas pelas di-
versas maquininhas que 
existem à disposição e ver 
o dinheiro entrar na conta 
bancária na mesma hora é 
uma vantagem que torna o 
comércio com cartões bas-
tante proibitivo.

O PIX já não é uma 

aposta, é uma realidade a 
qual grande parte da par-
cela da população brasi-
leira adotou. Também não 
aparenta ser um modismo 
que morrerá após um pe-
ríodo de uso. O PIX tem 
todas as características de 
um serviço que realmente 
veio para ficar e moder-
nizar as relações de pa-
gamento que possuímos 
atualmente. Claro que mo-
dernizar as relações entre 
consumidor e comercian-
te entram mais uma vez 
naquele fator que muitas 
vezes eu destaco em meus 
textos, estamos em uma 
sociedade cada vez mais 
digitalizada e ágil. Apenas 
serviço que nos permitam 
ganhar tempo, facilitem 
nossas vidas e nos per-
mitam seguir aceleran-
do para o futuro seguirão 
existindo. 

Os próprios números 
do PIX já nos mostram 
isso. Dados de platafor-

mas especializadas na 
coleta de dados nas redes 
sociais apontam que o ser-
viço foi citado em mais de 
oito mil publicações entre 
os dias 25 de abril e 05 de 
maio. Já um estudo reali-
zado pela plataforma glo-
bal de pagamentos Adyen 
demonstrou que durante 
os dias 03 e 09 de maio 
o número de transações 
feitas com o serviço su-
perou o registrado na se-
mana anterior em 46,8%. 
Os números nunca men-
tem, a população brasilei-
ra já adotou o PIX como 
um meio efetivo dentre a 
gama de modalidades de 
pagamento que possui atu-
almente. 

Outro fator que pode 
estar fortalecendo os nú-
meros do PIX atualmente 
é a pandemia do novo co-
ronavírus. Muitas pessoas 
ainda seguem isoladas em 
suas casas ou evitando ao 
máximo contatos que con-

siderem desnecessários e, 
portanto, é quase que na-
tural que uma modalidade 
de pagamento em que as 
duas partes não necessi-
tam ter contato direto ou 
indireto ganhe tanta força 
tão rapidamente. A adoção 
de pagamentos por meio 
do PIX para serviços e 
produtos vendidos digital-
mente também é um fator. 
O comércio digital teve 
um grande impacto na 
economia durante o perío-
do do dia das mães e, por-
tanto, o uso desta forma de 
pagamento também deve 
ter sido alavancado pela 
nova realidade social que 
estamos vivenciando nes-
te momento de isolamento 
causado pela pandemia. 

Atualmente uma gran-
de preocupação que uma 
parcela da população pos-
sui é: será que este servi-
ço que se popularizou tão 
rapidamente se tornará 
pago? O fato de ser ins-

tantâneo e não serem co-
bradas taxas de pessoas 
físicas foram os principais 
cartões de visita para o 
serviço assim que ele foi 
lançado e os grandes atra-
tivos para chamar os usuá-
rios. Mas atualmente estes 
usuários que rapidamente 
abraçaram a ideia do novo 
serviço passam a temer 
que os bons tempos que fi-
zeram do PIX um sucesso 
de adesão tenha um fim já 
em 2021. 

O Banco Central atu-
almente estuda a possibi-
lidade de criar duas novas 
modalidades para o ser-
viço e sobre as quais ha-
verá a cobrança de taxas. 
Desde o dia 10 deste mês 
o BC está realizando uma 
pesquisa pública para ava-
liar a opinião da popula-
ção brasileira com relação 
a possibilidade da criação 
do PIX saque, transação 
que será exclusiva para sa-
ques. A oura modalidade 

sugerida pela instituição 
financeira é o PIX troco 
que envolverá o pagamen-
to de serviços ou produ-
tos. A estimativa do Ban-
co Central é de que estas 
novas modalidades permi-
tam que o usuário realize 
quatro operações de forma 
gratuita ao longo do mês 
e que depois seja possível 
que as instituições bancá-
rias lhes cobrem algum 
tipo de taxa sobre o ser-
viço. Outra limitação será 
o fato de que o PIX saque 
permitirá apenas uma reti-
rada de até R$ 500 por dia. 

Então nesse momento o 
futuro promissor do servi-
ço no país poderá encon-
trar a sua frente o grande 
muro das mudanças insti-
tucionais e da burocracia 
e acabar limitando ou ex-
tinguindo o potencial do 
serviço que é em essência 
um fruto da criatividade 
brasileira. A realidade é 
que caso se torne menos 
atraente o PIX já poderá 
passar a ser deixado de 
lado em detrimento de 
formas de pagamento que 
existiam anteriormente ou 
outras que estão surgindo.

O dia dos namorados 
está se aproximando e as-
sim como o dia das mães 
a data será uma boa for-
ma de medir o sucesso do 
PIX dentre comerciantes 
e a população brasileira. 
Números altos podem sig-
nificar um alerta para as 
instituições bancárias de 
que a população deseja 
que o serviço se mantenha 
inalterado, mas não reser-
va garantias para o futuro 
do PIX. No momento cabe 
a aqueles que desejam se-
guirem usando o serviço e 
se mantendo atentos para 
as possibilidades que sur-
girem no futuro. 

Dia das mães, PIX 
e expectativas econômicas Edilaine Alves

Analista de Crédito e Cobrança 
Eip Cred

Real Digital não será uma criptomoeda
Diante de grandes trans-

formações digitais no mer-
cado financeiro ocorridas 
nos últimos anos, o Banco 
Central (BC) acaba de di-
vulgar diretrizes para o lan-
çamento de uma moeda di-
gital no Brasil. A previsão 
é que a novidade comece a 

ser utilizada em dois a três 
anos.

O Real Digital, como 
está sendo chamado, não 
será uma criptomoeda e 
não haverá qualquer tipo 
de remuneração ou especu-
lação sobre ela. Funciona-
rá como extensão da nossa 

moeda tradicional, porém, 
em meios digitais, usando 
a tecnologia a favor dos 
usuários.

O professor e coorde-
nador do curso de Block-
chain, Criptomoedas e Fi-
nanças na Era Digital da 
Uninter, Daniel Cavagnari, 

explica que a moeda digital 
brasileira terá foco na Inter-
net das Coisas (IoT), con-
tratos inteligentes (smart 
contracts), dinheiro pro-
gramável, entre outros. “A 
Internet das Coisas torna 
os objetos, de certa forma, 
independentes. As nossas 

TVs, por exemplo, poderão 
ser programadas para com-
prar um determinado filme 
e, de forma autônoma ne-
gociar o pagamento através 
da moeda digital”, explica 
o coordenador.

Outras vantagens são, a 
simplificação de processos 

e a economia de tarifas. 
“O Real Digital tornará as 
coisas mais baratas e os 
processos bancários mais 
rápidos, eliminando uma 
série de burocracias e tari-
fas cobradas pelos bancos 
e cartões de crédito”, diz 
Cavagnari.
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Vamos continuar abor-
dando as questões legais 
sobre o tema da garantia 
e, nesse sentido, a garan-
tia quando se adquiri car-
ro novo ou usado. Na ver-
dade, é um tema de pouco 
conhecimento da popula-
ção brasileira, sendo que 
no momento da compra 
de carro novo ou usado, 
quem vende não explica 
de fato como se dá essa 
garantia e o qual à sua real 
cobertura. 

Quando o consumidor 
adquiri um carro zero qui-
lometro ou usado, recebe 
informação que a garantia 
é somente de câmbio e mo-
tor, nada mais, sendo que 
esse tipo de informação 
está completamente errado, 
conforme os entendimen-
tos jurídicos sobre a maté-
ria em questão.

Lembremo-nos quais os 
tipos de garantias, sendo 
elas a legal, estabelecida 
em lei, no artigo 26, ll, do 
CDC, de 90 dias, tratan-
do-se de fornecimento de 
serviço e de produtos du-
ráveis, e, a garantia con-
tratual que é aquela que o 
fornecedor de produto e 

serviço concede ao consu-
midor estabelecendo o seu 
prazo no termo da garantia, 
estabelecida também em 
lei, no artigo 50, Parágra-
fo Único, do CDC, sendo 
esta complementar à legal 
e será concedido mediante 
termo escrito. O termo de 
garantia deve ser padro-
nizado contendo prazo e 
lugar que essa garantia e 
entregue ao consumidor, 
no ato da aquisição do pro-
duto, acompanhado do ma-
nual de instrução, de insta-
lação e uso do produto. 

Lembrando que as duas 
garantias se somam para 
todos os seus efeitos le-
gais, isso significa que se 
a garantia contratual é de 
12 meses, a garantia legal 
é de 90 dias, ou seja, três 
meses, o consumidor terá 
15 meses de garantia na 
sua totalidade e, lembrando 
que começa contar o tempo 
primeiro da garantia con-
tratual e depois a legal. 

No mercado de carro 
usado, a garantia tem sem-
pre a legal e dificilmente 
terá a contratual, pois a 
concessionária de veículo, 
ou o estacionamento de 

carro usado, não dá garan-
tia estendida para o consu-
midor. Neste caso, terá so-
mente a garantia legal, que 
é a determinada por lei. 

Mas, como se dá essa 
garantia para o consumi-
dor, pois as informações 
são sempre aquelas que o 
consumidor, quando apre-
sentar um problema que 
não é no câmbio ou no 
motor, fará para solucionar 
esse tipo de problema, ou 
deve esse consumidor pa-
gar pelo vício apresentado 
no veículo. 

Nesse sentido, posso 
afirmar que o consumidor 
tem o seu direito garantido, 
e quando adquirir um car-
ro novo – zero quilometro, 
ou um carro usado, a ga-
rantia será do carro todo, 
estendendo essa garantia a 
todo o bem em questão, e 
não somente do câmbio e 
do motor, mesmo que no 
termo de garantia venha 
expresso as informações 
que a cobertura é somen-
te restringindo ao câmbio 
e motor, não é, e não será 
dessa forma, sendo essa 
garantia do carro como um 
todo, ou seja, se apresentou 

problema na embreagem, 
na pintura, na lataria, en-
tre outros, terá sim, garan-
tia, pois os entendimentos 
jurisprudenciais da nossa 
Suprema Corte de Justiça- 
STJ, já pacificou entendi-
mento sobre o tema, com 
fulcro no artigo 18, § 1º, do 
CDC, vejamos.

EMENTA: DIREI-
TO DO CONSUMIDOR. 
AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. VEÍCULO 
ZERO QUILÔMETRO. 
VÍCIO DE QUALIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO POR 
OUTRO AUTOMÓVEL 
DE MESMA ESPECIE E 
EM PERFEITAS CON-
DIÇÕES DE USO. INTE-
LIGÊNCIA DO ARTIGO 
18, § 1º, DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSU-
MIDOR. OPÇÕES AS-
SEGURADAS AO CON-
SUMIDOR NÃO SENDO 
PASSÍVEL DE MODIFI-
CAÇÃO PELO JUÍZO. 
RECURSO CONHECI-
DO E, NO MÉRITO, IM-
PROVIDO.

I. Nos termos do § 1º, 
do artigo 18, do Código de 
Defesa do Consumidor, no 
caso de o produto adqui-

rido apresentar vício de 
qualidade e, não sendo o 
defeito sanado no prazo de 
30 (trinta) dias, o consu-
midor poderá optar, a seu 
critério, entre as seguintes 
alternativas lançadas no 
referido dispositivo legal: 
(I) a substituição do pro-
duto por outro da mesma 
espécie, em perfeitas con-
dições de uso; (II) a resti-
tuição imediata da quantia 
paga; ou (III) o abatimento 
proporcional do preço.

II. Na hipótese, a Re-
corrida adquiriu veículo 
zero quilômetro que, pos-
teriormente, apresentou 
defeitos em seu funciona-
mento, não sendo, contu-
do, sanados por meio da 
assistência técnica pres-
tada pela Recorrente, no 
prazo legal de 30 (trinta) 
dias, mesmo depois de vá-
rias tentativas, feitas pela 
consumidora, no sentido 
de resolver o problema.

III. Diante disso, a Re-
corrida postulou a substi-
tuição do veículo por ou-
tro de mesma espécie, em 
perfeitas condições de uso. 
Nesse caso, não poderá o 
Juízo singular alterar a sua 

escolha, sob pena de mal-
trato ao citado artigo 18, § 
1º, do Código de Defesa do 
Consumidor, restando, por-
tanto, mantida a Decisão 
agravada.

(...)
(Agravo de Ins-

trumento 0012780-
47.2013.8.08.0024. Órgão 
Julgador: Segunda Câmara 
Cível. Data de Julgamento: 
09/07/2013. Relator: De-
sembargador Namyr Car-
los de Souza Filho)

Ressalto que esse en-
tendimento também se 
estende ao carro usado, 
que não teve o problema 
sanado pelo revendedor do 
veículo. 

Assim exposto, você 
caro leitor, já sabe que a 
garantia de veículo não res-
tringe somente ao motor e 
câmbio, mas sim, ao carro 
como um todo. Lembrando 
que no caso de compra de 
carro entre particulares não 
se aplica o Código de De-
fesa do Consumidor, mas 
aplica o Código Civil, sen-
do tema para uma próxima 
abordagem. 

Abraço a todos, e cui-
de-se. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Como é a cobertura da garantia de veículo 
novo e usado nos termos da lei 

Direitos e deveres
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Quando a gente vê 
uma criação de gado, a 
gente pensa logo no va-
lor que aquele investi-
mento representa, mas 
não imagina os cuidados, 
estudos e dedicação que 
tudo isso envolve, para 
que a qualidade do gado 
seja indiscutível. Mais 
difícil ainda é saber a 
origem deste rebanho e 
como isso influencia nos 
resultados.

Pois bem, a raça Se-
nepol é uma raça bovina 
utilizada com frequência 
no Brasil para o cruza-
mento com a raça Nelore 
e Angus, a fim de aumen-
tar a qualidade dos reba-
nhos de produção de car-
ne. É uma raça campeã 
de vendas, representando 
0,05% do total de gado 
bovino anual, conforme 
o Anuário DBO 2019.

Segundo o anuário, 
em 2018, a raça Senepol 
foi a responsável por um 
faturamento de R$ 29 
milhões no setor. A raça 
Nelore é a única que faz 
frente a ela nos leilões de 
gado no Brasil. Em 2018, 
a Nelore foi a responsá-
vel por um faturamento 
de R$ 400 milhões.

E qual a origem gené-
tica da Senepol?

A origem data desde 
1800, quando gerações 
atrás, a família Neltropp, 
do Caribe, já entendendo 
bastante de produção de 

carne bovina e de téc-
nicas de melhoramento 
genético, resolve iniciar 
a fundação de uma base 
genética, que séculos 
mais tarde, resultaria na 
Senepol.

Isso aconteceu nas 
Ilhas Virgens, próximo à 
Miami, na Flórida. Mais 
tarde, a família resolveu 
importar o gado da raça 
Red Poll, oriundo do Ca-
nadá e da Austrália, que 
por sua vez, tem a sua 
origem nas raças Nor-
folk Red (raça produtora 
de carne) e Suffolk Dun 
(raça produtora de leite).

Assim, com a junção 
das raças N’Dama (que 
vinha do Senegal) e Red 
Poll, chegou-se à raça 
SENEPOL, oficialmen-
te registrada a partir de 
1940.

Presença Global do 
Senepol

Atualmente, a raça 
Senepol está presente 
em todos os continentes, 
sendo considerada refe-
rência genética quanto o 
assunto é o aumento da 
performance de rebanhos 
destinados à produção de 
carne em regiões de cli-
ma quente. Hoje, os paí-
ses que mais se destacam 
com a criação desta raça, 
são: Brasil, Colômbia, 
Argentina, Paraguai, Ve-
nezuela, Panamá, África 
do Sul, Zimbábue, Porto 

Rico, México, República 
Dominicana, Botswana, 
Namíbia, Filipinas, Aus-
trália e claro, Estados 
Unidos.

Vantagens do Senepol
Quem trabalha com 

pecuária sabe o quanto 
os partos são uma pre-
ocupação, em razão de 
nesta época, ocorreram 
os maiores percentuais 
de morte nos rebanhos. 
No entanto, como o Se-
nepol nasce com o peso 
abaixo dos demais be-
zerros, o risco de morte 
é baixo.

Outra vantagem é 
que se por um lado, o 
Senepol nasce com bai-
xo peso, para engordar 
é mais rápido, desma-
mando com uma arroba 
a mais de peso do que as 
demais raças.

E para reprodução, 
esse touro já cobre com 
apenas 14 meses de idade.

Com relação à docili-
dade, este é um touro que 
até mesmo uma criança 
de 5 anos, pode fazer 
carinho sossegada. Esta 
raça é tranquila, dócil, e 
fica pronta para o abate 
com até 4 meses de ante-
cedência com relação às 
demais. 

Agora, quando pensar 
em gado e pecuária, você 
já tem ideia do porque 
esse tipo é tão especial 
na criação. 

Calcário no Solo: 
Conheça 5 Tipos e sua 
Importância!

Na agricultura moderna 
a aplicação de calcário para 
correção de acidez de solo é 
uma técnica muito difundi-
da e recomendada. Porém, 
ainda se faz necessário es-
clarecer algumas dúvidas a 
respeito do assunto. Neste 
artigo vamos abordar al-
guns pontos para auxiliar 
o agricultor a como fazer 
a utilização correta do cal-
cário para obter resultados 
positivos no seu plantio.

O que é o Calcário?
Calcário  é uma a ro-

cha de origem sedimentar 
constituída predominan-
temente de carbonato de 
cálcio podendo, em razão 
da estrutura e/ou presença 
de outro composto, receber 
denominações variadas e, 
quando submetida a proces-
so de metamorfismo, passa 
a denominar-se mármore, 
a utilização do Calcário é, 
sem dúvida, um dos bens 

minerais de maior gama de 
aplicações na indústria. Por 
exemplo: a indústria do ci-
mento, a indústria da cal, 
produção de brita, a indús-
tria metalúrgica, a indústria 
química, indústria de tintas 
e a indústria que em nosso 
país é a segunda maior con-
sumidora de calcário, que é 
a de produção de corretivos 
de acidez dos solos.

 
 Benefícios do calcário 
agrícola
• Diminuição da impli-
cação tóxica do Alumínio 
(Al);
• Diminuição da retenção 
do Fósforo (P);
• O aumento da dispo-
nibilidade do Nitrogênio 
(N), Fósforo (P), Potássio 
(K), Cálcio (Ca), Magnésio 
(MG), Enxofre (S) e Molib-
dênio (Mo) no solo;
• O aumento da ação dos 
fertilizantes impedindo seu 
desperdício;
• Amento da firmeza dos 
tecidos as agressões exter-
nas como pragas e ventos, 

através do cálcio viabiliza-
do pelo calcário que entra 
na composição das células 
das plantas;
• Aumento da performan-
ce microbiana e a saída de 
nutrientes pela decomposi-
ção da matéria orgânica;
• Melhoramento dos atri-
butos físicos do solo, geran-
do melhor aeração e circu-
lação de água;
• Aumento da evolução 
radicular, fazendo com que 
as plantas desfrutem os 
nutrientes de um volume 
maior de solo e as torna 
mais resistente a falta de 
chuvas;
• Aumento da produti-
vidade das culturas pelo 
resultado de um ou mais 
benefícios citados anterior-
mente.

 
Calcário agrícola e suas 
aplicações

Os solos brasileiros, as-
sim como os demais solos 
tropicais são, na sua maior 
parte, ácidos, característi-
ca que favorece o apareci-

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Você conhece a raça Senepol?

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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Entenda porque essa raça bovina é uma referência no mundo, 
principalmente quando o assunto é a qualidade, rusticidade, 

precocidade, performance e adaptabilidade dos rebanhos

mento de elementos tóxicos 
para as plantas, afetando 
negativamente a lavoura e 
dificultando o aproveita-
mento, pelas plantas, dos 
elementos nutritivos exis-
tentes. O calcário é o prin-
cipal produto utilizado para 
corrigir a acidez do solo. 
Em linhas gerais age re-
duzindo a quantidade dos 
elementos nocivos, aumen-
tando o nível de Cálcio e 
Magnésio, tornando assim 
o solo mais aerado, permi-
tindo maior circulação de 
água e melhor desenvolvi-
mento das raízes e, em con-
sequência, proporcionando 
o aumento da atividade dos 
microrganismos fazendo 
com que a adubação renda 
mais. Os benefícios gerados 
pela aplicação na lavoura 
e nas pastagens começam 
pela maior produtividade, 
sinônimo de melhores ren-
dimentos para os donos de 
terra, independente da ex-
tensão da área. A aplicação 
amplia ainda a ação dos 
defensivos agrícolas, hoje 
um dos itens mais caros na 
cadeia do agronegócio. Para 
a sociedade, maior produti-
vidade também beneficia o 
consumidor, com produtos 
melhores e de custo mais 

baixo. A aplicação do cal-
cário ainda ajuda o meio 
ambiente, na medida em 
que planta de solo corrigido 
retira mais gás carbônico da 
atmosfera, segundo mos-
trou estudo apresentado du-
rante a primeira edição do 
Seminário Nacional sobre o 
Calcário Agrícola.

 
Por que os solos 
necessitam de correção?

O solos Brasileiros de-
vido a fatores geológicos, o 
solo tende a um pH baixo, 
com grande concentração 
dos íons H+ e Al+3. Ainda 
que essa acidez seja natural, 
ela difere do ambiente ideal 
para as plantas cultivadas. 
Nessas condições, nutrien-
tes de suma importância, 
como nitrogênio, fósforo e 
potássio, têm sua disponi-
bilidade reduzida, podendo 
prejudicar o crescimen-
to vegetal. Outros fatores 
(como a compactação do 
solo e a taxa de pluviosida-
de) interferem no desem-
prenho do terreno, mas o 
pH é o principal deles.

Há, ainda, a questão da 
concentração do alumínio 
e do manganês que, em 
excesso, são tóxicos para 
plantação. Ao contrário dos 

nutrientes citados anterior-
mente, a disponibilidade de 
ambos aumenta quando o 
pH diminui. Sua presença 
inibe o crescimento do sis-
tema radicular, tornando as 
plantas mais suscetíveis a 
tombamento e prejudican-
do a absorção de nutrientes 
e a produtividade da cultu-
ra. Para aumentar o pH do 
solo, deve-se realizar a ca-
lagem, ou seja, a aplicação 
de calcário no terreno. Sua 
absorção não é imediata, 
portanto, o ideal é fazer o 
procedimento no período 
pré-safra. Em solos pobres 
em magnésio, como acon-
tece no Cerrado, é interes-
sante utilizar calcário do-
lomítico ou calcítico, que 
possuem maior concentra-
ção desse nutriente.

Calagem e seus benefícios
De maneira geral, os so-

los brasileiros, em especial 
os da região do Cerrado, são 
ácidos, pobres em nutrientes 
e com excesso de alumínio 
tóxico. Para transformar 
esses solos em um ambien-
te mais rico e próprio para 
atender a demanda produti-
va da região, uma boa opção 
que está presente no merca-
do há tempos é a calagem.

Esse método serve para 
diminuir a acidez do solo 
através dos elementos quí-
micos, como cálcio e mag-
nésio, fornecendo mais 
produtividade e nutrientes 
às plantas que futuramente 
serão plantadas no local. 
Com funções de corrigir e 
condicionar o solo, a cala-
gem garante outras vanta-
gens para os agricultores 
que trabalham principal-
mente em ambientes que 
apresentem superfícies de 
plantio restritivos.

DIVULGAÇÃO

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.

Bom dia. O artigo de hoje e que provavelmente terá continuidade em mais algumas edições devido o artigo ser longo, trata sobre um tema muito interessante no manejo da correção 
da fertilidade do solo, a calagem. O calcário é utilizado para a correção do índice de acidez do solo (pH), para a neutralização do alumínio que é tóxico para a maioria das plantas, 
redução da toxidez do Manganês (Mn) e para o suprimento dos nutrientes Cálcio (Ca++) e Magnésio (Mg++). Esse artigo é de suma importância para os produtores agropecuários, 
então, boa leitura a todos e se houver alguma dúvida é só entrar em contato com a ECOFARM.“Nessa época de Pandemia, vamos nos cuidar para podermos cuidar de quem amamos. 
Mesmo tendo sido vacinado, continue com as medidas de proteção, utilizando a máscara, o álcool em gel e o distanciamento. Podemos trabalhar, conversar, normalmente, porém com 
muito discernimento quanto a situação pela qual estamos passando.”
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UniEduK Solidário arrecada 
cerca de 3 toneladas de alimentos em seis 
dias de campanha

O Grupo UniEduK 
(UniFAJ, UniMAX e FA-
AGROH) arrecadou cer-
ca de três toneladas de 
alimentos não perecíveis 
durante a realização do 
UniEduK Solidário, ação 
social que aconteceu de 
03 a 08 de maio nos cam-
pi localizados nas cidades 
de Jaguariúna, Indaiatuba 
e Holambra. Os alimentos 
arrecadados serão entre-
gues a instituições sociais 
e famílias vulneráveis em 
vários municípios.

A ideia da campanha 
surgiu da aluna Brenda 
Leticia Pedrozo, do curso 
de Administração, como 
forma de cumprir as ho-
ras referentes às Ativida-
des Complementares, que 
integram o currículo. Ao 
ser incorporada pelo Gru-
po UniEduK, essa ideia 
ganhou amplitude e a co-
laboração de alunos de 
outros cursos, que também 
puderam validar suas  Ati-
vidades Complementares 
ao participarem do evento. 
A participação dos alunos 

foi tão intensa que, no to-
tal, foram perto de quatro 
mil horas registradas pelos 
alunos por meio dos pro-
dutos doados. 

“É de grande impor-
tância a participação dos 
alunos, cada um com o in-
tuito de ajudar o próximo. 
Promover ações e projetos 
assim é um passo impor-
tante para que inspire mais 
pessoas e a solidariedade 
seja sempre maior.  É tão 
fundamental esse papel na 
sociedade. O retorno é ain-
da maior”, afirma a aluna 
Brenda. 

O UniEduK Solidário 
contou ainda com a rea-
lização de um drive-thru, 
em 08 de maio, nos cam-
pi da UniFAJ, UniMAX 
e Faagroh. A organização 
e a realização dessa etapa 
tiveram o envolvimento de 
alunos dos cursos de Ad-
ministração, Enfermagem, 
Engenharia Agronômica, 
Engenharia de Produção, 
Farmácia, Nutrição e Me-
dicina. Depois de conta-
bilizar o total arrecadado, 

os alunos irão participar 
também da separação dos 
alimentos que serão en-
viados ao público defini-
do. Nessa etapa, haverá a 
participação de alunos de 
outros cursos, como RH 
e Logística, garantindo o 
caráter de interação entre 
os futuros profissionais de 
diversas áreas. 

“Esta ação de soli-
dariedade promoveu a 
integração intracursos, 
provocando a troca de 
informações, o trabalho 
em equipe e a melhoria 
nos relacionamentos. Os 
alunos estavam afastados 
das atividades integradas 
no presencial e essa ação 
trouxe o espírito de soli-
dariedade e partilha que 
tanto sentiam falta. Pude-
ram trabalhar, inclusive, 
a ansiedade, ao se depa-
rarem com as necessida-
des que vão além da sua 
vivência, pois as pessoas 
se sentiram sensibilizadas 
com as famílias em situ-
ação de vulnerabilidade. 
Sorrisos, cumplicidade, 
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educação

Evento envolveu alunos de vários cursos em Jaguariúna, Indaiatuba e Holambra
DIVULGAÇÃO

Ação faz parte da comemoração dos 22 anos do Grupo UniEduK

empatia e muito trabalho 
em equipe, integrando co-
nhecimentos aprendidos 
em sala de aula, liderança 
e foco em resultados”, ex-
plica o gestor do curso de 
Administração, prof. Gus-
tavo Aquino. 

A realização da campa-
nha fez parte das comemo-
rações de 22 anos do Grupo 
UniEduK, comprovando 
sua responsabilidade so-
cial ao promover ações e 
projetos socioculturais e 
ambientais que envolve-

ram alunos e comunidade 
por meio do ensino basea-
do em problemáticas reais 
nas três áreas que oferece: 
Exatas, Humanas e Saúde.
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União CUP segue com grandes jogos e muito 
equilíbrio entre as equipes

Esporte Morungabense

Apontada por muitos 
como a maior competição 
de futebol de base do es-
tado de São Paulo no pri-
meiro semestre, a União 
CUP vem se mantendo fir-
me e forte seguindo todos 
os protocolos de seguran-
ça, higienização, distan-

ciamento social e capaci-
dade de público exigidos 
por lei, dessa forma, che-
gando a sua sétima rodada 
e com grandes jogos pelas 
categorias sub 11 (08h), 
sub 12 (09h), sub 13 (10h) 
e sub 14 (11h).

A competição não tem 

nenhum tipo de vínculo 
com clubes de futebol, 
federações ou confedera-
ções. A União CUP é uma 
competição independen-
te, organizada e disputa-
da por escolas de futebol 
e de projetos sociais de 
toda região. Neste final de 

semana será realizada a 
sua sétima rodada em seis 
cidades diferentes. Confi-
ra a rodada completa e os 
locais do jogos:
Sábado:
Projeto Bugrinho x CFA/
Itatiba (Morungaba)
Atlétic Academy x Os Ga-

viões (Limeira)
ADESM x Galo Talentus 
(São Carlos)
Bata Sports x Camisa 10 
(Araras)
Unidos do Cordenonsi x 
Star Soccer (Americana)

Domingo:

Grêmio Sumareense x 
Projeto Fan-
t a s m a 
(America-
na)

Prof. Julio 
do Vadu

Desafio olímpico

Big das Bigs: veja dois motivos que fazem a Série B de 2021 ser a mais esperada da história

Estamos vivendo o ci-
clo olímpico, ou seja, os 
quatro anos entre uma edi-
ção dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro e os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, 
popularmente conhecido 
como Olimpíada. E n -
tretanto, estamos em um 
momento inusitado de nos-
sa história diante de uma 
pandemia que se iniciou 
em 2020 e dura até hoje, 
com a força de ter adiado o 
início dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio para o ano de 
2021. Na história isso nun-
ca havia acontecido antes, 
gerando um momento ím-
par da sociedade moderna, 
porém com muitos desa-
fios e dúvidas quanto aos 
resultados e consequências 
para o esporte.

A magia dos Jogos 
Olímpicos desde sua ori-
gem na Grécia Antiga 
sempre trouxe trégua as 
guerras, exaltou os campe-
ões ao nível de semi-deu-
ses, promoveu mudanças 
sociais significativas, for-
mando assim o Espírito 

Olímpico. Com a retoma-
da dos Jogos Olímpicos 
da Era Moderna em 1896, 
por meio do Barão Pierre 
de Coubertin, renasce para 
a modernidade um modelo 
de disputa esportiva onde 
o mais importante é resga-
tar o Espírito Olímpico em 
sua essência, dando a esta 
competição o destaque de 
única neste sentido. 

Reúnem-se neste even-
to diversos atletas de mui-
tas modalidades e muitos 
países do mundo em um 
momento mágico do es-
porte, cercado de um ritual 
mágico de abertura, acen-
dimento da pira olímpica, 
desenvolvimento das com-
petições e uma belíssima 
cerimônia de encerramento 
marcando na história o pe-
ríodo dos Jogos Olímpicos 
e iniciando um novo ciclo 
de quatro anos chamado 
Olimpíada. O movimento 
olímpico deu origem aos 
Jogos Olímpicos de Inver-
no, Jogos Paralímpicos, 
Jogos Olímpicos da Juven-
tude, Jogos Panamerica-

nos, aos moldes da origem 
trazida pelo Barão de Cou-
bertin, com a organização 
geral do Comitê Olímpico 
Internacional (COI).

Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio tem início no dia 
23 de julho de 2021 e en-
cerramento em 08 de agos-
to de 2021, sendo que logo 
após a realização dos jogos 
iniciam os Jogos Paralím-
picos em 24 de agosto de 
2021 e encerram em 05 de 
setembro de 2021. O adia-
mento dos jogos ocorreu 
em virtude da pandemia 
de Covid-19 que até hoje 
ainda assusta o mundo, 
atletas, dirigentes e organi-
zadores.

Efeitos da pandemia
Os Jogos Olímpicos são 

um momento mágico de 
quebra de recordes e con-
graçamento dos povos por 
meio da prática esportiva 
em 46 modalidades, po-
rém com um desafio a mais 
que é a realização deste em 
meio a uma pandemia. Du-
rante esse período, que já 

dura mais de um ano, toda 
a rotina das pessoas foi 
afetada, isolamento social 
e restrição de mobilidade. 
Consequentemente, não sa-
bemos como será o desem-
penho dos atletas em virtu-
de de todas estas restrições 
por longos períodos. 

O treinamento despor-
tivo é marcado pela prá-
tica regular das técnicas, 
táticas e preparação física, 
específicas da modalida-
de, além da realização de 
competições preparatórias 
que antecedem os Jogos 
Olímpicos. Tudo isso so-
freu efeito da pandemia, 
com adiamentos e cancela-
mentos, levando ao mundo 
incerteza do rendimento 
esportivo e consequente-
mente da superação dos 
limites atléticos.

O risco de contamina-
ção e necessidade de isola-
mento de atletas durante os 
jogos é eminente, mesmo 
cumprindo todos os proto-
colos sanitários, pois o ini-
migo é invisível e não es-
colhe nacionalidade, sexo, 

classe social, nem mesmo 
a fama dos atletas. O de-
safio na realização dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 
é maior que as anteriores, 
pois além dos recordes e 
disputa da tão sonhada me-
dalha olímpica, temos um 
inimigo comum, o corona-
vírus.

Jogos Paralímpicos ou 
Paraolímpicos

Toda edição de Jogos 
Olímpicos vem precedida 
de uma edição de Jogos 
Paralímpicos, destinada 
às pessoas portadoras de 
deficiências físicas, porém 
com desempenho invejável 
de superação de limites. O 
Brasil sempre se destaca 
na conquista de medalhas 
e no bom desempenho de 
seus atletas, elevando nos-
so País ao nível dos mais 
bem classificados em todo 
o mundo. Esta edição dos 
Jogos será marcada tam-
bém pelo desafio duplo, os 
recordes em busca de me-
dalhas e a proteção contra 
a Covid-19, tornando este 

momento olímpico um 
momento incerto.

As modalidades que 
compõem os jogos são 22, 
onde o maior desafio é a 
superação dos próprios li-
mites, a busca de cidadania 
e a igualdade entre as pes-
soas por meio do esporte. 
Esta é uma das magias do 
esporte que nem a pande-
mia, nem o preconceito, 
nem as limitações pode 
ofuscar, pois as barreiras 
impostas são derrubadas 
por pessoas determinadas 
a dar exemplos ao mundo 
de pura superação.

Vivemos um momento 
mágico, desafiador e único 
de nossa história, a realiza-
ção dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de Tóquio, 
em meio a uma Pandemia, 
nos leva a reflexões e con-
templação da vida em sua 
plenitude.

Alguns entram como 
turma do camarote, ou-
tros começam na pipoca. 
A constante divisão entre 
VIP e xepa faz parte da 
disputa. A liderança está 
em jogo semanalmente. E 
todo mundo vai querer fu-
gir do temido paredão. No 
fim, o que importa é estar 
no pódio.

Assim como o BBB 21 
teve a maior duração de 
todos os tempos, a Série B 
deste ano também começa 
nesta sexta-feira com uma 
dimensão inédita, com re-
corde de campeões brasi-

leiros. É a Big das Bigs.
Listamos abaixo dois 

motivos que fazem a busca 
pelo acesso à elite nacional 
ser a mais eletrizante de to-
dos os tempos.

Recorde de campeões 
brasileiros

Nunca antes na histó-
ria desse país uma Série B 
teve tantos campeões bra-
sileiros reunidos. São cin-
co, com 12 títulos da Série 
A ao todo:
Vasco: 1974, 1989, 1997 e 
2000
Cruzeiro: 1966, 2003, 

2013 e 2014
Botafogo: 1968 e 1995
Guarani: 1978
Coritiba: 1985

Rivalidades de peso
Não vai faltar emoção 

com tradicionais clássicos 
regionais, como Vasco x 
Botafogo, Guarani x Ponte 
Preta, Goiás x Vila Nova e 
CRB x CSA.

O dérbi campineiro, por 
exemplo, vai completar a 
marca de 200 duelos já na 
quinta rodada. Vai ser o 
primeiro clássico da atual 
edição.        (Lance)

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Saiba contra quem Ponte Preta e 
Guarani estreiam a Série B

A Série B 2021 será 
uma das mais equilibra-
das da história. Com a 
presença de gigantes 
nacionais (Cruzeiro, 
Botafogo e Vasco) a bri-
ga pelo G-4 promete ser 
intensa.

Fora do hall dos fa-
voritos, Guarani e Ponte 
Preta correm por fora e 
apostam no bom início 
de competição para ga-

nhar embalo e, quem 
sabe, voltar a integrar a 
elite.

Estreia
Na rodada de aber-

tura, que será disputada 
entre 28 a 31 de maio, os 
times de Campinas terão 
compromissos ‘chatos’.

O único que joga em 
casa é o Guarani, que re-
cebe o Vitória, no Brinco 

de Ouro da Princesa. En-
quanto isso, a Ponte Pre-
ta visita o Brusque, em 
Santa Catarina.

Calendário
28/05
Guarani x Vitória – 19h 
(Horário de Brasília)

30/05
Brusque x Ponte Preta – 
11h (Horário de Brasília)
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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:

ALEXSANDRO DA SILVA e DAIANA 
MONTEIRO DE CARA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, vendedor, solteiro, nas-
cido em INAJÁ, PE, no dia 06 de janeiro 
de 1986, residente e domiciliado na Praça 
Holambra, Nº 50, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de MARIA SELMA DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, Recepcionis-
ta, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 17 de março de 1987, residente e 
domiciliada na Praça Holambra, Nº 50, 
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de VICENTE 
DE CARA e de MARIA LUCI MONTEI-
RO DE CARA. 

ALEXANDRE MARQUES FACHIM e 
BARBARA GISELE MARQUESINI DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, policial militar, solteiro, nascido 
em FERNANDÓPOLIS, SP, no dia 03 
de março de 1977, residente e domicilia-
do na Rua José Luiz Silho, Nº 74, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
EUCLIDES FACHIM e de ANA MARIA 
MARQUES DA SILVA FACHIM. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, AUXILIAR 
DE FARMÁCIA, solteira, nascida em JA-
GUARIÚNA, SP, no dia 26 de fevereiro de 
1985, residente e domiciliada na Rua José 
Luiz Silho, Nº 74, Nova Jaguariúna, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO 
ROBERTO DE OLIVEIRA e de IVANI 
APARECIDA MARQUESINI DE OLI-
VEIRA. 

CESAR AUGUSTO ELIAS e PAOLA 
MAIA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de produção, solteiro, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 16 de de-
zembro de 1980, residente e domiciliado 
na Rua São João da Boa Vista, Nº 277, Jar-
dim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOAQUIM AUGUSTO ELIAS e de MA-
RIA DE LURDES PIEZENTINI ELIAS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em PIRACICABA, SP, 
no dia 18 de maio de 1980, residente e do-
miciliada na Rua São João da Boa Vista, 
Nº 277, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de HÉLIO MAIA e de MARIA 
JOSÉ DE SOUZA MAIA. 

MATHEUS RODRIGO DE PAIVA e ALI-
NE DAYANE ROCHA DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, analista 
de custo, solteiro, nascido em SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, SP, no dia 28 de setem-
bro de 1984, residente e domiciliado na 
Rua Dona Zenaide, Nº 231, Jardim Eu-
ropa, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ 
FRANCISCO DE PAIVA e de ENEDINA 
MARIA DE PAIVA. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, auxiliar administrativa, sol-
teira, nascida em CASCAVEL, PR, no dia 
24 de fevereiro de 1989, residente e do-
miciliada na Avenida Pacifico Moneda, Nº 
2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de REINALDO PEREIRA DOS SAN-
TOS e de MARIA ROSA DA ROCHA. 

WILLIAM APARECIDO MANTOVA-
NELLI e CAMILA VIEIRA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de processos, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 25 de junho de 1991, 
residente e domiciliado na Rua Pires, Nº 
234, Núcleo Residencial Dr. João Aldo 
Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de GE-
RALDO APARECIDO MANTOVA-
NELLI e de ROSELI APARECIDA BAR-
BOSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
técnica em enfermagem, solteira, nascida 
em CARAPICUÍBA, SP, no dia 14 de 
maio de 1989, residente e domiciliada na 
Rua Pires, Nº 234, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de LUIS SERGIO GONÇALVES DA 
SILVA e de SONIA MARIA VIEIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 27 de maio de 2021.

R$ 170.000,00
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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 28 de maio de 2021  à  04 de junho 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 
112º Victor Hugo Batista Bezerra e Silva  

 
FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 

Classificação Candidato 
30º Alciele Larissa Martins Rosa  

 
 

Holambra, 28 de maio de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de maio de 2021  à 04 de junho de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
39º Mariele Silva De Paula  
 

 
Holambra, 28 de maio de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

Contrata:

Conhecimentos:

Encaminhar currículo para:
rh.jag@mte-thomson.com.br

Sistemas elétricos/eletrônicos de veículos.
Sistemas de refrigeração e injeção eletrônica de veículos.
Diagnósticos com Sistemas de scanners.
Facilidade de comunicação.
Disponibilidade para Viagens.

Técnico automotivo para atuar na 
área de Engenharia Experimental


