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Pessoas com deficiência, grávidas e 
adultos com comorbidades começam a 
ser imunizados contra Covid-19

Dia das mães: fortes, 
atenciosas, engraçadas 
e tudo que há de bom

Começam as obras de construção 
da ETA 5 em Jaguariúna

Alunos da rede municipal 
de ensino de Pedreira 
retornam as salas de aula

678 jaguariunenses 
testam positivo para 

Covid-19 em testagem 
em massa

Prefeitura de Artur 
Nogueira distribui 9 
toneladas de alimentos 
às famílias carentes

De acordo com levantado do 
Ministério da Saúde, 1,5 milhão 
de brasileiros não tomaram a se-

gunda dose da vacina contra a 
Covid-19 no prazo estabelecido 
pelos laboratórios. O intervalo 

entre as duas doses da vacina da 
AstraZeneca é de 84 dias e de 
28 para a Coronavac. De acor-

do com o ministério, as pessoas 
não compareceram às unidades 
de saúde dentro do período para 

garantir a imunização completa, 
embora houvesse imunizante à 
disposição.                     Página 3

1,5 milhão de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose da vacina que protege contra o coronavírus

O governador de São Pau-
lo, João Dória, anunciou nes-
ta semana que o governo deve 

iniciar a imunização de pesso-
as com deficiência, grávidas 
e adultos com comorbidades 

contra Covid-19. O início está 
previsto para terça-feira, 11.  
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Todo mundo já ouviu aquela frase que diz 
que toda mãe é igual, só muda o endereço. 
Mas, será mesmo? O famoso amor de mãe, que 
é carregado com cuidado e o carinho pelos fi-
lhos é o que as tornam todas parecidas.

As mães são aquelas que sabem tudo, resol-
vem tudo, pode cair o mundo, mas no final tudo 
se ajeita com elas. Tem mães que são tão fortes, 
que acho que até o Thanos, dos Vingadores, 
elas conseguiriam derrotar. Sério.
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As obras de construção 
da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) 5 de Jaguariúna 
já começaram. A nova estação 

deve ampliar em 50 litros por 
segundo o abastecimento da 
cidade. A previsão para a con-
clusão da obra, sob responsabi-

lidade da empresa Target, é até 
dezembro deste ano.

    Página 3

A fim de proporcionar um 
almoço feliz de Dia das Mães 
às famílias carentes, a Prefei-
tura de Artur Nogueira, por 
meio da Assistência e Desen-
volvimento Social junto ao 
Fundo de Solidariedade, entre-

gou nove toneladas de alimen-
tos. As doações foram feitas 
por um empresário da cidade, 
que formaram 300 cestas bá-
sicas, acompanhadas de 300 
frangos e 300 máscaras.
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2ª dose da vacina contra Covid-19 garante 
imunização completa contra o vírus

Por meio de decreto muni-
cipal, assinado pelo prefeito 
Hamilton Bernardes Junior, vi-
ce-prefeito Fábio Polidoro, se-
cretário de Negócios Jurídicos 
Dr. Celso Dalri e a secretária 
de Educação Mariangela Rodri-
gues, foi regulamentada a volta 

às aulas presenciais do ano leti-
vo de 2021, em relação aos esta-
belecimentos de ensino da Rede 
Pública Municipal de Educação. 
A retomada considera a classi-
ficação do Plano São Paulo do 
governo do Estado.

            Página 5

A nova estação deve ampliar em 50 litros por segundo o abastecimento da cidade

Os produtos foram entregues respeitando todos os protocolos sanitários de combate 
ao coronavírus

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

8 de maio de 2021
OPiNIãO

Domingo, 09 de maio, 
é comemorado o Dia das 
Mães. Mãe é aquela que 
cria, que dá amor, cuidado e 
atenção. Mãe é sentimento, 
é ação. E essa data não é só 
varejo.

Eu não sei a sensação de 
ser mãe, mas eu sei muito 
bem a de ser filha. Então é o 
seguinte. Nós vemos nossas 
mães saindo de casa cedo 
para trabalhar, voltando ra-
pidinho para almoçar e logo 
retomando mais uma jorna-
da.  No meu caso, a minha 
mãe trabalhava nos três tur-

nos, então os momentos que 
tínhamos juntas era almoço e 
café da tarde, às vezes no fim 
da noite.

Com isso, pude ver a gar-
ra de uma mulher que ama o 
que faz, sem deixar de amar 
seus filhos. Os fins de sema-
na sempre eram especiais e 
reservados para passarmos 
juntas. E quando não dava, 
tudo bem. 

Mais tarde, após a apo-
sentadoria, o convívio au-
mentou, mas logo decidi sair 
de casa e mudar-me para 
outro estado. Tá tudo bem. 

A falta de tempo juntas ou 
a distância nunca mediram 
nossa relação de mãe e filha. 

Nesta data, não estarei 
presente, mas com certeza 
teremos uma chamada de 
vídeo para eu dizer o quan-
to sou feliz em tê-la como 
mãe. E você que pode estar 
com a sua, não deixe de dar 
um abraçado apertado e um 
carinho gostoso. Mãe é tudo 
na nossa vida. Ela nunca nos 
abandona. Sempre nos ensi-
na e protege. 

Para todas as mães, um 
feliz Dia das Mães!
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Não é só varejo
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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*

Pesquisemos a genealogia de uma família pioneira de 
Jaguariúna. No dia 11 de dezembro de 1888, chegava ao 
Brasil, a bordo do Vapor Frísia, procedente da Comune 
“Gadesco Piave Delmona”, da Província de Cremona, na 
Região da Lombardia, a família de Giácomo Bodini e 
Mariana Galli. Traziam 07 filhos: Geremias, Francisco, 
Ernesta, Blandino, Rosa, Eugênia e Cyrillo. Blandino 
de 11 anos faleceu na viagem e foi lançado ao mar. A 
família Bodini  veio lavrar o café nas terras do Capitão 
José Guedes de Souza (Barão de Pirapitingui),  Fazenda 
da Barra. A família permaneceu no trato com a terra até 
comprar uma gleba da própria fazenda, após a crise do 
café.  Vamos ao 2º filho chamado Francisco. Ele casou-se 
com Dorina Lanzoni. Tiveram dez filhos: Miguel, Ro-
dolfo, Boaventura, Maria, Antônio, Achiles, Blandina, 
Delminda, Mariana e Cyrillo. A Família Bodini sempre 
abençoou a terra, a Natureza e a sua produção. Família 
de Agricultores. Era a família de minha avó materna!  Ali 
os filhos cresceram e tornaram-se, além de agricultores, 
comerciantes de frutas. Aos poucos montaram barracões 
e criaram seu próprio transporte para levar as frutas para 
São Paulo. Da terra tiraram o sustento para o corpo e da 
fé cristã o alimento para a alma, e do trabalho, sua força 
de vida. A matriarca Mariana Galli Bodini catequizava 
as crianças para a 1ª Comunhão, com o Rosário no bolso.  

A 4ª e 5ª gerações permanecem em ramos diversos de 
comércio e de atividades profissionais, esportes, zelando 
pelo bem da cidade. Quando recebi a notícia de sua   pas-
sagem  para Deus , aos 99 anos de idade, lembrei-me  da 
obra: “O Menino do Dedo Verde” de “Maurice Druon”. 
Tal livro narra a vocação nata de uma criança  pelo jar-
dim, pela natureza, pelas plantas, pelo milagre da terra 
que produz as flores, os frutos, as sementes,  e alimenta 
o homem e os animais. criança que não encontrava no 
ensino acadêmico a sua vocação, encontrou inspiração 
em seu jardineiro. Igualmente onde o primo Cyrillo  to-
cava com suas mãos as sementes germinavam, vinham 
os brotos, cresciam as plantas, enfeitavam as flores e 
surgiam  os frutos.  Lembro-me dos caquis “coração de 
boi” de muitas frutas da infância. .Quantas mudas de 
pitaia  formou! O filho caçula constituiu família com a 
Sra. Leonice Baroni. Último a casar ficou morando com 
as três irmãs solteiras das quais cuidou: Maria, Blandi-
na e Delminda.Por suas virtudes e longevidade  foi ho-
menageado aos 90 anos pelo Programa das “Famílias 
Pioneiras” da Administração Municipal e da Casa da 
Memória Padre Gomes, em 2011. Vida abençoada por 
vocação de respeito à família, à natureza, à agricultura. 
Quem não se lembra dos deliciosos caquis “coração de 
boi”, mangas, melancias, pitaias? Tudo isso deu vigor à 

sua longevidade, saúde e memória.  Refazia sonhos e ob-
jetivos que sempre alimentavam suas experiências com 
plantas e mudas, infinitos enxertos com flores e frutos. 
Foi grande futebolista. Ele sempre passou, segundo a 
família, orientações sobre o esporte aos filhos (Toninho 
e João Waldir), aos netos e netas. Alguns tornaram-se,  
por paixão pelo futebol,  craques em times do  Brasil e 
no exterior. Extremamente lúcido era o memorialista e 
genealogista dos Bodini. Deixou entrevista gravada para 
esta Instituição.  Como são importantes as memórias dos 
Velhos! Quanto é que elas devem ser imediatamente gra-
vadas e recolhidas para posterior análise e produção de 
conhecimento! Fazia artesanato em barro. Fazia versos, 
compunha modinhas sertanejas com interessantes letras. 
Procurava um musicista para escrever suas cantigas. 
Continuou em suas experiências com plantas e mudas de 
frutas enquanto as forças lhe permitiram nestes últimos 
anos. Bem-Aventurado! Ele foi a semente que germinou, 
a planta que cresceu e produziu frutos! Há que salvar o 
planeta, cuidar da Mãe Terra, fazer germinar a semente, 
cuidar da flor e dos enxertos, produzir o alimento  que 
sustenta o homem.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Imigração Italiana – Família Bodini – Sr. Cirilo

João Rodrigues*

Como é uma mãe nestes novos tempos? Vou falar de 
uma que tenho a honra de estar dia a dia a seu lado e, por 
meio dela, poder homenagear a todas mamães do mundo 
neste domingo dedicado e consagrado ao “Dia das Mães”. 
A história desta mãe que vou lhes contar começa logo 
nos primeiros anos, pois me lembro de uma foto dela 
com seus 4 a 5 anos, segurando sua boneca, vestidi-
nho, sandalinha, rostinho de desconfiada, tipo assim: ‘o 
que você está olhando e querendo com minha filhinha’ 
(a boneca que estava em seu colo). Talvez esta infantil 
brincadeira de se carregar uma boneca, dar banho, co-
midinha, montar a casinha, arranjar depois um boneco 
que na sua imaginação será o namorado da filhinha, é 
algo que hoje chamamos de visão do futuro e que é tão 
valorizado no mundo corporativo. Tenho me depara-
do com vários pensadores, instrutores, do que estamos 
chamando de reconstrução criativa onde eles destacam 
que para nos remodelarmos precisamos pensar como 
crianças, onde nesta idade a criatividade é fantástica. 
Convido você a parar, refletir e fazer um flashback do seu 
tempo de criança e ver o que você e amigos pensavam, 
faziam, criavam e o que é isto hoje, no que se transforma-
ram e vai entender o que talvez tenha que ser feito para 
termos mais inovação e criatividade no mundo moderno.  
Mas voltemos a outro estágio desta mãe que ago-
ra já jovem começa a pensar em acumular rique-
zas e, para isto, nada melhor que a famosa poupança 
para poder adquirir seus sonhos de consumo. E como 
conquistar este dinheiro? Com o trabalho! Para isto 

começam os estudos, a procura do primeiro empre-
go e o acumulo de tarefas da vida, estudo e trabalho. 
O estágio seguinte é onde se coloca a emoção ao lado 
da razão, que é a fase do estudo, flerte, do namoro e 
onde começam os primeiros diálogos em família so-
bre futuro, sobre o certo e o errado,  orientações so-
bre as escolhas que impactarão sua vida, discordâncias 
de opiniões, até porque como jovem, temos ao nosso 
lado uma mãe, mulher mais experiente para nos acon-
selhar, orientar, e normalmente nesta fase da vida, 
não temos o discernimento de compreender o que 
elas estão nos passando, somente anos depois sabere-
mos que sempre uma mãe só nos fala coisas do BEM. 
Avança-se para a etapa onde encontra um parceiro para 
construir uma família, e surgem mais atividades na sua 
vida, estudo, trabalho, o fator casa, que ela como lí-
der quer que seja o seu castelo encantado da Disney, 
como sempre imaginou nos seus tempos de criança. 
Passam-se alguns anos, chega-se uma criança ao lar, 
torna-se MÃE, e com isto assume para si a respon-
sabilidade de educar e orientar esta criança, é o mo-
mento de aflição, nervos a flor da pele, pois ela quer 
se superar no seu melhor, tarefa que o Senhor Deus 
lhe confiou, e neste momento esta mãe dos novos 
tempos mostra que é como todo filho vê sua mãe, 
uma deusa, uma mulher maravilha, pois ela está sem-
pre presente e lhe defendendo de todos os males. 
Esta mãe que não dorme, pois a filhinha esta com dor 
de barriga, que acorda para mamar, a dor do primei-

ro dente, os primeiros passos e tombos, as primeiras 
palavras a balbuciar, uma emoção sem fim e que ne-
cessita de uma energia incrível, pois agrupa-se es-
tudo, trabalho, casa e agora a criação da sua filha. 
Quantos livros esta mãe dos novos tempos leu para saber 
como educar, quantos diálogos com professores, mães, 
amiguinhas e amiguinhos, ela sempre presente a levar 
nos infindáveis compromissos que uma criança tem hoje. 
Mãe que quer acompanhar de perto esta filha que vai 
crescendo, passa pela fase adolescente, e começam a 
praticar esportes, estudar, assistir filmes e viajar jun-
tas, uma amigona, seja nos momentos de dizer SIM e 
na difícil tarefa de dizer NÃO, e ao mesmo tempo dar 
a liberdade e deixar que sua filha tome suas decisões. 
Esta mãe dos novos tempos, sem dúvida, é uma mul-
titarefas incrível, pois ainda consegue ser mãezona 
junto a seus colaboradores, sempre com seu sorri-
so encantador, disposição em ajudá-los e aconselhar, 
uma verdadeira líder, uma rainha no comando e sem 
abdicar do convívio e dos cuidados com a rainha mãe.  
A vocês mulheres, em especial as MÃES, que Deus 
sempre lhes conservem e lhes alimentem de suas gra-
ças, pois sem sombra de dúvida são a maior riqueza e 
benção que temos no nosso dia a dia.

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Negócios – 
Empreendedor do Bem

A mãe dos novos tempos



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

8 de maio de 2021Destaque
3

1,5 milhão de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose da vacina que protege contra o coronavírus

De acordo com le-
vantado do Ministério 
da Saúde, 1,5 milhão de 
brasileiros não tomaram 
a segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19 no 
prazo estabelecido pelos 
laboratórios. O intervalo 
entre as duas doses da va-
cina da AstraZeneca é de 
84 dias e de 28 para a Co-
ronavac. De acordo com 
o ministério, as pesso-
as não compareceram às 
unidades de saúde dentro 
do período para garantir 
a imunização completa, 
embora houvesse imuni-
zante à disposição.

A coordenadora do 
programa nacional de 
imunizações, Francieli 
Fontana, informa que a 
pasta prepara uma lista 
para enviar aos estados e 
municípios com a relação 
de pessoas que não re-
tornaram para se vacinar.  
“Vamos emitir uma lista 
com essa situação e dis-
cutir uma forma para bus-

car essas pessoas a fim de 
se imunizar”. 

Segundo o médico in-
fectologista, Doutor Ber-
nardo de Almeida, a pri-
meira dose do imunizante 
confere uma imunidade 
parcial, a partir de 15 dias 
da dose. Porém, a eficácia 
máxima obtida nos estu-
dos clínicos só é alcança-
da após 15 dias da segun-
da dose. A única exceção 
é a vacina da Jansen, que 
é dose única. 

A população que ul-
trapassou o período reco-
mendado para receber a 
segunda dose deve ir até 
a unidade de vacinação 
do seu município para ser 
imunizado o quanto antes 
para obter a imunização 
máxima possível. “Não 
há um tempo máximo en-
tre as doses, ou seja, pode 
tomar a segunda dose a 
qualquer momento a par-
tir da recomendação de 
intervalo entre elas”, afir-
ma o infectologista.

percentual do público na 
prática.

 
Como fica:

Abertura das 6h às 21h, 
por 15h diárias, dos estabe-
lecimentos comerciais;

Recomendação de ocu-
pação máxima de 30% para 

estabelecimentos comer-
ciais e de serviços;

Toque de recolher passa 
a vigorar das 21h às 5h. A 
nova regra vale até o dia 23 
de maio;

Parques estaduais e mu-
nicipais continuam com ho-
rário menor: das 6h às 18h.

mos vendo com eles a 
possibilidade de entregar 
a obra até antes do pra-
zo previsto no contrato”, 
conta a vice-prefeita e 
secretária municipal de 
Meio Ambiente, Rita 
Bergamasco.  

Segundo ela, a ETA 5 
é uma obra muito impor-
tante para Jaguariúna. “A 

última ampliação da ETA 
Central foi inaugurada 
em dezembro de 2000. 
Ou seja, fazia mais de 20 
anos que o município não 
investia na ampliação do 
abastecimento de água, 
que será fundamental 
para acompanhar o de-
senvolvimento da cida-
de”, conclui.

2ª dose da vacina contra Covid-19 garante 
imunização completa contra o vírus

SP relaxa regras da fase de 
transição e libera funcionamento 
de comércio e serviços até 21h

Começam as obras de construção 
da ETA 5 em Jaguariúna 

A orientação, para quem perdeu o prazo, é que procure o quanto antes os postos de vacinação

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

Dr. Bernardo alerta ain-
da que não é recomendável 
trocar de fornecedor da va-
cina, por exemplo, tomar 
a primeira dose da Coro-
naVac e a segunda da As-
trazeneca, pois a situação 
passa para um esquema 

não estudado, com nível 
de eficácia e efeitos cola-
terais desconhecidos. E, 
após receber a imunização, 
tanto da primeira quanto 
das duas doses necessá-
rias, as medidas de preven-
ção contra o coronavírus 

devem ser mantidas. “A 
vacina não protege 100% e 
ainda há circulação intensa 
do vírus”, alerta o infecto-
logista.

Dados
Segundo dados do Mi-

Mudança aumenta em uma hora o funcionamento de diversos setores da 
economia, que desde o início de maio operavam das 6h às 20h

A nova estação deve ampliar em 50 litros por segundo o 
abastecimento da cidade

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

nistério da Saúde, São 
Paulo é o estado com 
maior número de defa-
sagem com 343.925 mil 
pessoas. Em seguida vem 
a Bahia onde 148.877 pes-
soas não retornaram para 
tomar a segunda dose. O 
Rio de Janeiro está em 
terceiro lugar nesta lista 
com 143.015 que ainda 
não tomaram a dose no 
intervalo certo.

Sobre Dr. Bernardo
Médico infectologista 

e CMO da Hilab. Como 
médico, atua na Univer-
sidade Federal do Paraná, 
onde fez a sua graduação, 
residência e especializa-
ção. Participa de diversos 
estudos sobre os temas In-
fectologia, Epidemiologia 
e Saúde Pública. Na Hi-
lab, como CMO, faz parte 
da transformação dos pro-
cessos de exames diag-
nósticos, com o intuito de 
democratizar a saúde e fa-
cilitar seu acesso.

O governo de São Paulo 
anunciou nesta sexta-feira, 
07, a ampliação do horá-
rio de funcionamento de 
restaurantes e do comércio 
em todo o estado. Apesar 
de relaxar ainda mais as re-
gras, a gestão de João Doria 
(PSDB) manteve todo esta-
do por mais duas semanas 
no que nomeou de “fase de 
transição” da quarentena 
contra a disseminação do 
coronavírus.

A partir deste sábado, 
08, lojas, shoppings, res-
taurantes, salões de bele-
za, academias e outros es-
tabelecimentos comerciais 
poderão operar das 6h às 
21h. O estado também au-
mentou de 25% para 30% 
a capacidade máxima dos 
estabelecimentos. Porém, 
não há lei, multa ou fis-
calização para verificar o 

As obras de construção 
da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) 5 de Jagua-
riúna já começaram. A nova 
estação deve ampliar em 50 
litros por segundo o abaste-
cimento da cidade. A pre-
visão para a conclusão da 
obra, sob responsabilidade 
da empresa Target, é até de-
zembro deste ano.

Segundo o Departamento 
de Água e Esgoto (DAE) de 
Jaguariúna, a empresa con-
tratada já iniciou a limpeza e 
preparação do terreno onde 
será erguida a nova estação, 
na ETA Central. A obra está 
orçada em R$3,1 milhões, 
com recursos do Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), da 
Caixa Econômica Federal.

“Fizemos várias reuni-
ões com a empresa vence-
dora da licitação e eles já 
começaram a obra. Esta-
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Prefeitura distribui 9 
toneladas de alimentos às 
famílias carentes
Alimentos foram doados por um empresário da cidade e 
entregues para as comemorações do Dia das Mães

uma vez eu bato na tecla 
de que a conscientização 
e solidariedade são armas 
muito poderosas para ven-
cer essa pandemia”, enfati-
za o prefeito. 

Doação
Os alimentos distribuí-

dos foram adquiridos após 
doações do empresário 
Marco Andrade, interme-
diado pela primeira dama 
de Artur Nogueira, Simone 
Sia, e pelo gerente de lo-
gística da empresa Emilio 
Sousa. O Fundo Social, 
bem como a secretaria de 
Assistência Social, auxi-
liam famílias em situação 
de vulnerabilidade a partir 
de doações e todos podem 

apoiar a causa. “Tem mui-
ta gente boa em Artur No-
gueira e disposta a ajudar 
ao próximo. Os programas 
sociais que temos na ci-
dade são canais para que 
empresários destinem suas 
doações a quem realmente 
precisa”, destaca o secretá-
rio Amarildo Boer. 

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

 Artur Nogueira 

Os produtos foram entregues respeitando todos os protocolos sanitários 
de combate ao coronavírus

DIVULGAÇÃO

Município é escolhido como Ponto 
MIS pelo Museu da Imagem e do Som

 Holambra 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

No final do mês de 
abril, 29, aconteceu 
mais um State of Play 
(Playstation), este que 
foi o evento mais curto 
de todos que já aconte-
ceram, com um total de 
três anúncios e dentre 
esses Ratchet & Clank: 
Rift Apart que teve o 
maior destaque com a maior duração.  

Subnautica: Below Zero é uma sequência do 
jogo original; se passa dois anos após os aconte-
cimentos de Subnautica. O jogador vai voltar ao 
planeta alienígena, para descobrir o que aconte-
ceu com os pesquisadores. O jogo continua com 
o formato de sobrevivência colete recursos, crie 
armas, construa abrigos, colete suprimentos para 
não morrer. O diferencial de Subnautica é o au-
xilio de uma impressora 3D, que pode imprimir 
armas, cozinhar alimentos e criar água potável 
desde que possua os recursos ou diagramas ne-
cessários  para faze-los. Subnautica Below Zero, 
chega para Playstation 5 e 4, Xbox Series, Xbox 
One, PCs e para o Nintendo Switch no dia 14 
de maio. 

Depois de chegar aos PCs o jogo de manipu-
lação e lábia. Among Us chega ainda esse ano, 
para Playstation 4 e Playstation 5, com o cosmé-
tico do Ratchet & Clank. 

O final do evento foi inteiramente focado em 
mostrar mais do Ratchet & Clank: Rift Apart. O 
diretor de criação Marcus Smith, comentou que 
o jogo foi criado do zero para o Playstation 5, 
ou seja, contará com o sistema DualSense, com 
a gameplay do jogo ao fundo, explicou que este 
game é independente, ao longo da sua partici-

pação no evento, disse 
como o jogo vai funcio-
nar, que mesmo quem 
não tenha jogado os 
outros títulos desta série 
de jogos, vai entender 
as motivações dos per-
sonagens e a trama da 
história. O jogo possui a 
mesma fórmula dos ou-

tros games dos mesmos gêneros. O evento mos-
trou os primeiros vinte minutos do jogo. 

Este mês possui grandes títulos a serem lan-
çados. Um desses e já disponível para comprar é 
Resident Evil: Village que estreou no dia 7 des-
te mês. E para quem quiser conferir a história e 
mais da ambientação. É só acessar o meu canal 
que lá ter uma playlist do jogo até o final. 

Outro game de peso que chega no dia 14 de 
maio é Mass Effects: Legendary Edition, vai tra-
zer os três jogos com melhoria no visual e nas 
gameplays. Diversas mecânicas do primeiro 
jogo foram retrabalhadas, para melhor se ade-
quarem aos MF 2 e MF3. Estará disponível para 
PC, Playstation 4 e Xbox One. 

Lançado em 1980 no Japão, ganhará um 
relançamento também no dia 14 de maio para 
Nintendo Switch. Famicom Detective Club: The 
Missing Heir e The Girl Who Stands ganha lo-
calidade em inglês e uma atualização no visual. 

No dia 28 de maio também para Nintendo 
Switch, World End Club que teve sua primeira 
estreia para celulares IOS. Alguns jovens são 
obrigados a participar de um “Jogo do Desti-
no”, quando subitamente o jogo é interrompido 
misteriosamente e são transportados a um Japão 
Desolado. 

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”.

Novo State of play e alguns lançamentos deste mês

Holambra foi contem-
plada pelo Museu da Ima-
gem e do Som de São Pau-
lo como Ponto MIS 2021, 
garantindo participação no 
projeto de formação e di-
fusão cultural que leva ses-
sões de cinema e oficinas 
audiovisuais para cidades 
do interior paulista. É o ter-
ceiro ano que a cidade é es-
colhida para fazer parte do 
projeto. Assim como em 
2020, as atividades perma-
necem seguindo o modelo 
à distância, ao menos até o 
início do segundo semes-
tre, quando a situação deve 
ser reavaliada pelos organi-
zadores, com possibilidade 
da retomada de atividades 
presenciais.  

A programação tem 
início ainda este mês com 
sessões online. Durante os 
próximos dias, os filmes 

serão dedicados ao cine-
asta argentino radicado no 
Brasil, Hector Babenco. 
Após cada sessão, haverá 
um bate-papo online no 
canal do MIS no Youtube, 
contando com convidados 
como Bárbara Paz, que 
dirigiu um documentário 
sobre a vida de Baben-
co, Dráuzio Varela, entre 
outros. Duas oficinas cul-
turais online e gratuitas, 
com inscrições limitadas, 
já estão confirmadas: in-
trodução à linguagem fo-
tográfica e introdução a 
roteiro de cinema.

O prefeito Fernando 
Capato espera que todos 
os holambrenses apro-
veitem a oportunidade e 
lamenta que o ambiente 
cultural tenha sido um dos 
que mais sofreu com as 
restrições da pandemia. 

“Esse prejuízo é de todos 
nós. A cultura é essencial 
para o desenvolvimento 
do indivíduo e para o for-
talecimento de uma socie-
dade saudável. Espero que 
todos aproveitem”, disse.

A diretora do Departa-
mento Municipal de Tu-
rismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti, por sua vez, 
comenta que o município 
se destaca pela boa partici-
pação popular em todos os 
eventos propostos por enti-
dades culturais e educacio-
nais. “Há uma percepção 
de que somos um municí-
pio diferenciado e isso nos 
auxilia a ampliar a gama de 
cursos, eventos e oficinas 
oferecidos de forma gra-
tuita através de parcerias 
com o Estado e com outros 
importantes geradores cul-
turais”, conta.  

Município recebe certificado ‘Amigo da Juventude’

Setransp arrecada mais de 25 toneladas 
para campanha ‘Campinas Sem Fome’

 Morungaba

 Campinas 

Desenvolvimento Regional 
lançou o projeto “Casa da 
Juventude” que deve ofe-
recer espaços multiuso de 
apoio ao público jovem no 
início da vida profissional, 
com ações de incentivo à 

qualificação, empreende-
dorismo, busca de oportu-
nidades de emprego e renda 
e área de trabalho colabora-
tivo, estimulando a criação 
de novos projetos e negó-
cios entre o público juvenil. 

Evento realizado na terça-feira, 04, no Palácio dos Bandeirantes

DIVULGAÇÃO

A fim de proporcionar 
um almoço feliz de Dia das 
Mães às famílias carentes, 
a Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social junto ao Fundo de 
Solidariedade, entregou 
nove toneladas de alimen-
tos. As doações foram fei-
tas por um empresário da 
cidade, que formaram 300 
cestas básicas, acompa-
nhadas de 300 frangos e 
300 máscaras. 

Foram beneficiadas fa-
mílias que estão cadastra-
das nos programas sociais 
Creas e Cras, ou que são 
assistidas pelo Fundo So-
cial. Para a entrega, a Pre-
feitura avaliou a condição 
financeira dos moradores, 
onde foram selecionadas 
pessoas enfermas, desem-
pregadas, que perderam 
auxílios, e até mesmo mães 
que não conseguem traba-
lhar devido a suspensão 
das atividades nas creches.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) agradece aos en-
volvidos na ação. “Artur 
Nogueira conta com uma 
equipe comprometida com 
o atendimento ao público, 
e a entrega dos alimentos 
foi feita da forma mais or-
ganizada possível. Mais 

O vice-prefeito de Mo-
rungaba, Luis Fernando 
Miguel, participou de um 
evento com o governador do 
Estado de São Paulo, João 
Dória, no Palácio dos Ban-
deirantes, em São Paulo. Na 
ocasião o município rece-
beu o certificado ‘Amigo da 
Juventude’, por preencher 
critérios voltados ao atendi-
mento dos jovens da cidade. 

O município oferece ati-
vidades gratuitas voltadas a 
este público, como cursos, 
oficinas e ações realizadas 
pelo Centro de Referência 
de Ação Social (CRAS), 
localizado no Brumado.

Com a presença de au-
toridades de diversos mu-
nicípios paulistas, durante 
o evento a Secretaria de 

A Secretaria Municipal 
de Transportes (Setransp) 
enviou, nesta semana, 
mais 578 cestas básicas 
para o Banco de Alimentos 
de Campinas. Foram mo-
bilizados dois caminhões 
e uma equipe de 11 milita-
res do 2º Batalhão Logís-
tico Leve, que auxiliou no 
carregamento das cestas 
ao Banco de Alimentos de 
Campinas.

Esta é a segunda re-
messa que a Setransp en-
caminha para a campanha 
“Campinas Sem Fome”. 
Na primeira, em abril, fo-

ram entregues 905 cestas.  
Agora, as doações da Se-
transp somam 1683 cestas 
básicas, que totalizam cer-
ca de 25,3 toneladas de ali-
mentos e kits de higiene.

Segundo o secretário 
de Transportes, Vinícius 
Riverete, esse foi o resul-
tado da mobilização que a 
Setransp fez com empre-
sários da cidade, que res-
ponderam positivamente 
ao apelo do prefeito Dário 
Saadi e abraçaram a ini-
ciativa.   “Ficamos felizes 
com os esforços e gesto 
solidário do empresariado 

de Campinas, que devem 
servir de inspiração para 
que outras pessoas conti-
nuem as doações. Sabe-
mos que a pandemia não 
passou e seu impacto na 
vida dos mais vulneráveis 
ainda persistirá.”

Outro fator destacado 
por Riverete é que as do-
ações da Setransp, embora 
expressivas, não esgotam a 
mobilização. “Precisamos 
estar vigilantes perma-
nentemente para reduzir a 
insegurança alimentar de 
toda a sociedade que so-
fre”, afirma o secretário.
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Testagem...
Jaguariúna testou cerca 
de 20% de sua popula-
ção contra a Covid-19 
durante ação realizada 
pela Prefeitura de Jagua-
riúna no mês de abril. 
A testagem foi feita em 
11.475 pessoas. Desse 
total, 678 (ou 5,9%) 
testaram positivo para 
a doença. Os números 
estão em balanço da 
testagem em massa di-
vulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

...em massa
Foram aplicados 14.700 
testes no total – a dife-
rença para o número de 
pessoas efetivamente 
testadas corresponde a 
testes que apresentaram 
erros e tiveram de ser 
refeitos. “Com essa tes-
tagem em massa, con-
seguimos identificar e 
isolar os infectados que 
não apresentavam sin-
toma algum, evitando 
a transmissão da doen-
ça”, explica a secretária 

de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão. A testa-
gem em massa – que é 
uma recomendação da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

Nova ETA
As obras de construção 
da Estação de Trata-
mento de Água (ETA) 5 
de Jaguariúna já come-
çaram. A nova estação 
deve ampliar em 50 li-
tros por segundo o abas-
tecimento da cidade. A 
previsão para a conclu-
são da obra, sob respon-
sabilidade da empresa 
Target, é até dezembro 
deste ano. 

Fase de transição 1
O Governador João Do-
ria confirmou nesta sex-
ta-feira, 07, uma nova 
prorrogação da fase de 
transição do Plano São 
Paulo para todo o es-
tado por mais duas se-
manas, até o próximo 
dia 23. O estado conti-

nua registrando redução 
gradual de indicadores 
de casos, internações e 
mortes por Covid-19. 
Isso permitiu a exten-
são de mais uma hora 
no expediente de aten-
dimento presencial, que 
agora passa a ser das 6h 
às 21h, e com limitação 
de 30% de capacidade 
em comércios e servi-
ços não essenciais.

Fase de transição 2
A fase de transição 
mantém liberadas as 
celebrações individu-
ais e coletivas em igre-
jas, templos e espaços 
religiosos, desde que 
seguidos rigorosamen-
te todos os protocolos 
de higiene e distancia-
mento social. Parques 
estaduais e municipais 
também poderão ficar 
abertos, mas com ho-
rário das 6h às 18h. O 
toque de recolher con-
tinua nas 645 cidades 
do estado, agora das 
21h às 5h

 Bastidores do poderPrefeitura deve conceder  
R$6,8 milhões ao Hospital 
Santa Rosa de Lima em um ano

 Serra Negra

A Prefeitura de Ser-
ra Negra deve transferir 
R$6.818.000,00 à Asso-
ciação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa 
de Lima em 12 parcelas, 
de maio de 2021 a abril de 
2022. A medida foi pos-
sível após a Câmara Mu-
nicipal aprovar, por una-
nimidade, projeto de lei 
autorizando a prorrogação 
da subvenção referente ao 
termo de convênio de 2021 
no valor mensal de R$442 
mil, totalizando R$5 mi-
lhões e 304 mil.

Soma-se ainda o este 
valor, um repasse extra do 
município de R$279 mil - 
em três parcelas de R$93 
mil de maio a julho - para 
aquisição de insumos e re-
médios e o repasse de re-
cursos federais no valor de 
R$1.135.978,92. E, para 
completar, o Executivo con-
cedeu R$100 mil no mês de 
maio para atender custeios 

durante a pandemia.
Atendendo pedidos 

emergenciais do Hospi-
tal, a Prefeitura realizou 
adiantamento no valor de 
R$300 mil para a folha de 
pagamento de maio dos 
funcionários. O cheque foi 
entregue ao provedor da 
instituição, Renato Cazot-
to de Santi, pelo secretá-
rio municipal da Fazenda, 
Marcelo Albertini, acom-
panhado do assessor do 
prefeito Alexandre Mala-
godi, no dia 4.

“O hospital não é da 
Prefeitura. É uma compra 
de serviços que a Prefei-
tura faz e nós esperamos 
que estes serviços sejam 
retornados com qualidade 
à população de Serra Ne-
gra”, diz o prefeito Elmir 
Chedid.

Novas conquistas
O prefeito comuni-

ca ainda que os recursos, 
no valor aproximado de 

R$300 mil – em três par-
celas, conquistados por so-
licitação do deputado esta-
dual, Edmir Chedid, para 
10 leitos - com o funciona-
mento de dois respiradores 
e oito leitos de enfermaria 
- devem chegar nos pró-
ximos dias para garantir 
o custeio num período de 
90 dias. Foram renovados 
também, conforme anun-
ciou o prefeito, 20 leitos 
de UTI em Amparo, tam-
bém a pedido do deputado, 
para atender toda a região.

O chefe do Executivo 
serrano voltou a frisar a 
respeito da necessidade de 
a população permanecer 
com as medidas sanitárias 
de proteção ao coronaví-
rus. “São medidas impor-
tantes para combater essa 
doença, mas por genti-
leza, continuem usando 
máscara, respeitando o 
distanciamento e fazen-
do higienização das mãos 
constantemente”, afirma.

Em coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes, na quar-
ta-feira, 05, o governador 
de São Paulo, João Dória, 
anunciou que o governo 
deve iniciar a imunização 
de pessoas com deficiên-
cia, grávidas e adultos com 
comorbidades contra Co-
vid-19. O início está pre-
visto para terça-feira, 11.

Será feita a imunização 
de gestantes e mães com 
comorbidades, totalizando 
100 mil mulheres, acima 
dos 18 anos, de acordo 
com o Governador. No 
mesmo dia, dá-se início a 
vacinação de pessoas com 
deficiência permanente, 
entre 55 e 59 anos. Perten-
cem a esse grupo 900 mil 

pessoas.
No dia seguinte, quarta-

-feira, 12, inicia-se a imu-
nização de pessoas entre 
55 e 59 anos que possuam 
comorbidades. Este públi-
co está estimado em 900 
mil pessoas. Ao todo, os 
novos grupos de vacinação 
reúnem 1 milhão de pesso-
as no Estado.

DIVULGAÇÃO

 Pedreira

 Cosmópolis

 Amparo

Pessoas com deficiência, grávidas e 
adultos com comorbidades começam 
a ser imunizados contra Covid-19

Alunos da rede municipal de ensino 
retornam as salas de aula

Policiais passam por  
treinamento de arma

Município deve ser o primeira cidade 
da região a aderir pontos públicos 
para recarga de veículos elétricos

 Estado 

Medida foi aprovada pela Câmara Municipal, 
por unanimidade

Hospital Santa Rosa de Lima

Os portadores destas comorbidades estão aptos receber a imunização

DIVULGAÇÃO

Por meio de decre-
to municipal, assinado 
pelo prefeito Hamilton 
Bernardes Junior, vice-
-prefeito Fábio Polido-
ro, secretário de Negó-
cios Jurídicos Dr. Celso 
Dalri e a secretária de 
Educação Mariangela 
Rodrigues, foi regula-
mentada a volta às aulas 
presenciais do ano leti-
vo de 2021, em relação 
aos estabelecimentos de 
ensino da Rede Pública 
Municipal de Educação. 
A retomada considera a 
classificação do Plano 
São Paulo do governo 

do Estado.
As atividades escola-

res presenciais na rede 
pública municipal de en-
sino foram iniciadas na 
segunda-feira, 03, com 
os grupos divididos da 
seguinte forma: Ensino 
Fundamental e Educa-
ção Infantil, no forma-
to híbrido, as segundas, 
quartas e sextas-feiras 
de forma presencial e as 
terças e quintas-feiras 
os alunos estão sendo 
atendidos no sistema à 
distância.

As creches munici-
pais e conveniadas terão 

o seu atendimento ini-
ciado na segunda-feira, 
10, de forma gradual, 
mini-grupos, conforme 
planejamento e treina-
mento já realizados com 
os funcionários e cujas 
orientações quanto aos 
procedimentos e ativi-
dades serão igualmente 
transmitidas pelas res-
pectivas creches. O pre-
feito Hamilton enfatiza 
que a situação deve ser 
reavaliada sempre de 
acordo com as normati-
vas do Plano SP, para a 
edição de nova regula-
mentação.

A administração de 
Cosmópolis proporcio-
nou aos policiais muni-
cipais, pela primeira vez, 
treinamento com armas 
curtas como revólveres 
no calibre .38 SPL; pis-
tolas nos calibre .380 
ACP e 9mm Luger, além 
de longas, espingardas 
12 Gauge e carabinas 

CTT .40 S&W. Todo 
efetivo passa pela capa-
citação desde o mês de 
janeiro, onde está sendo 
concluído nos últimos 
dias o curso de Estágio 
de Qualificação Profis-
sional EQP/2021 da ter-
ceira e quarta turma, de 
um total de seis grupos.

“Na frente de batalha 

na guerra contra a pan-
demia do coronavírus, 
esses homens e mulheres 
ainda acumulam forças 
para treinar e se capaci-
tar no intuito de oferecer 
um serviço de protetor e 
amigo da sociedade cos-
mopolense”, enfatiza a 
Secretaria Municipal de 
Segurança Pública.

A Prefeitura de Ampa-
ro deve ser a primeira do 
Circuito das Águas Pau-
lista a aderir ao Projeto 
– Região Amiga da Mo-
bilidade Elétrica. A ini-
ciativa tem por objetivo o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias para a mobi-
lidade e novas formas de 
gestão energética que le-
vem a um nível mais ele-
vado de sustentabilidade.

No início da semana, o 
secretário de Desenvolvi-

mento Econômico e Cul-
tura e Turismo, Paulo Fer-
nandes, assinou a carta de 
intenção do projeto, com o 
assessor do Polo Turístico, 
Marcos Heitor Gonçalves 
Silva e o gestor Everton 
Luis Ferreira de Oliveira. A 
iniciativa foi avalizada pelo 
prefeito de Amparo, Car-
los Alberto Martins, após 
a apresentação e avaliação 
do segmento e benefícios 
voltados ao crescimento da 
cidade, como Estância e re-

ferência turística.
“A intenção é de que te-

nhamos dois pontos de re-
carga. Elas estarão em áre-
as do Centro Histórico da 
cidade. É importante res-
saltar que o público deste 
tipo de automóvel procura 
locais que possuam esse 
equipamento para fazer 
seus roteiros turísticos. Va-
mos nos reunir com a ini-
ciativa para que eles tam-
bém abracem o projeto”, 
ressalta Paulo Fernandes.
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8 de maio de 2021Retomada do comércio
Jaguariúna de mãos dadas: Projeto abraçado pelos comerciantes de Jaguariúna, que, 
juntando as mãos, buscam a oportunidade de melhorar seus ganhos durante a pandemia 
do coronavírus. O projeto, que não tem custo nenhum para o comerciante, deve sortear um 
cliente que compra no comércio local com um Iphone 12, na caixa, lacrado.
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Vendas do Dia das Mães devem crescer 
5%, projeta ACI Jaguariúna

 

O momento é de otimismo para os comerciantes 

já foram vacinadas e gera a 
oportunidade de se reunir 
com a família e mostrar este 
amor com um presente pela 
vida deste ser tão especial 
que é a Mãe”, afirma o pre-
sidente.

O Dia das Mães em Ja-
guariúna deve puxar tam-

bém as próximas datas co-
memorativas, pois em junho 
comemora-se o Dia dos Na-
morados, data que em 2020 
teve forte queda nas vendas.

A Associação Comercial 
também apoia a Promoção 
Jaguariúna de Mãos Da-
das que teve uma grande 

adesão do comércio local 
e esta dando cupons para 
concorrer dia no dia 11 de 
setembro a um Iphone 12 
e um Vale Compras de R$ 
1.000,00. “Isto tem movi-
mentado bem o comércio”, 
afirma João.

Paula Partyka
jornalismo@gazetaregional.com.br

A Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de Jagua-
riúna prevê que as vendas 
do varejo municipal devem 
crescer 5% no período que 
antecede o Dia das Mães, 
em relação a 2020. O motivo 
desta projeção dá-se ao mo-
mento atual da pandemia.

“Este ano estamos na 
fase de transição, recebendo 
o cliente de forma presen-
cial. No passado estávamos 
apenas com take away, ativi-
dades fechadas e um receio 
enorme quanto ao coronaví-
rus”, explica o presidente da 
ACI, João Rodrigues.

Ainda de acordo com 
João, neste ano o Feriado do 
dia 1º de maio já mostrou 
que o comerciante e o cliente 
querem comprar, pois muito 
tempo em casa gera este de-
sejo de se presentear quem 
se ama e a Mãe é este sím-
bolo maior. “Muitas também 

Centro de Jaguariúna

Seasa Campinas espera vender 30% 
a mais de flores que no ano passado

O Mercado de Flores 
e Plantas Ornamentais da 
Ceasa (Centrais de Abas-
tecimento S. A.) Campi-
nas está a todo vapor com 
a proximidade do Dia das 
Mães. O chefe de setor 
do Mercado das Flores 
da Ceasa, Fábio Fainer, 
diz que este período con-
ta com 15% a 20% a mais 
na oferta de produtos. A 
expectativa é de vender 
cerca de 30% a mais em 
relação ao ano passado.

Há flores para todos 
os tipos e gostos e para 
orçamentos variados. As 
mais comercializadas, se-
gundo Fainer, são as ro-
sas, kalanchoe, begônias, 
crisântemos, antúrios e 
orquídeas. ”Um dos des-
taques de flores é a orquí-
dea cymbidium, que dá 

nesta época e sai bastante 
para o Dia das Mães”, co-
menta.

O Mercado de Flores 
conta com mais de 20 
mil itens de flores corta-
das e em vasos; plantas 
ornamentais, forrações, 
mudas diversas, além de 
outros 5 mil produtos de 
acessórios para decora-
ção, eventos, paisagismo 
e acabamento de arranjos 
e cestas.

O horário do Mercado 
de Flores funciona para 
o público em geral às se-
gundas, terças, quartas e 
sextas-feiras, das 8h às 
16h30; quintas-feiras, 
das 10h às 16h30; e sá-
bados, das 8h às 13h. A 
Ceasa Campinas fica na 
Rod. Dom Pedro I, Km 
140,5, Pista Norte.

DIVULGAÇÃO
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Homenagem para todas  
as mães, com amor
Para todas que um dia aceitaram a nobre missão que é ser mãe: um Feliz Dia das Mães

Todo mundo já ouviu aquela frase que diz que toda mãe é igual, só muda o endereço. Mas, será mesmo? O famoso amor de mãe é aquele que tem cuidado e o carinho pelos 
filhos. Isso torna as mães parecidas, mas cada uma é única. As mães são aquelas que sabem tudo, resolvem tudo, pode cair o mundo, mas no final tudo se ajeita com elas. Tem 
mães que são tão fortes, que acho que até o Thanos, dos Vingadores, elas conseguiriam derrotar. Sério.

Jessica e Regina em viagem para Disney, memória favorita de Jessica

“As memórias que mais guardo são as risadas que demos em viagens. São memórias presentes”

Juliana é a melhor amiga de Ana JuliaMãe e filho compartilham carinhos

A Regina Catão Santos, por exemplo, é uma mãe que sempre foi forte e nunca teve medo de nada. Quem 
conta isso é sua filha, Jessica Santos, que afirma que a mãe é como uma heroína, tipo a Mulher Maravi-
lha.
Jessica é o tipo de filha que gosta de tudo que sua mãe gosta. “Sou o molde certinho que ela fez”, brinca. 
“Ela é minha parceira para tudo. Minha melhor amiga”, diz Jessica. 
Os melhores momentos que passaram juntas são, definitivamente, as viagens para Disney, conta a filha 
de Regina. “Ou quando pequena quando jogávamos Harry Potter uma do lado da outra”, acrescenta.
O que Jessica é hoje é reflexo de sua mãe. Aliás, ela conta que sempre ouve a frase ‘como você é igual 
sua mãe’. Para ela, ser como a mãe é motivo de orgulho e realização. “Te amo, mãe!”, declara.

A mãe da Patrícia Furlan, Maria de Lourdes, tem outro tipo de superpoder materno. Ela é uma pessoa 
muito atenta e atenciosa com sua filha até hoje. 
Lu, como é conhecida, transmitiu valores, princípios e ensinou sua filha a cultivar alegria nos dias mais 
comuns e simples. “Sempre que é uma data especial, como Dia das Mães ou até mesmo aniversário, eu 
fico preocupada para passarmos juntas, comemorar ou presentear. Ela sempre responde: ‘todo dia é dia, 
só de você lembrar já fico feliz’. Com isso ela me ensina a ficar feliz com pequenos gestos”.
Os ensinamentos de mãe são os primeiros que os filhos têm, por isso tornam-se tão especiais e impor-
tantes. Lu sempre mostrou para Patrícia que não vale a pena carregar mágoas, que isso não leva a nada. 
E, por isso, Lu é conhecida como uma mãe animada e divertida, que lhe ensinou a humildade e que a 
vida é feita de aprendizados. “Com ela tive aulas da ‘Psicologia da vida’: a arte de viver bem que é com 
muita busca e aprendizado. Minha mãe me ensinou tudo que eu sei. Como psicóloga, conheço bem a 
importância do papel da mãe na constituição da criança. Se hoje me tornei essa pessoa que me orgulho, 
posso afirmar que a minha mãe teve um papel fundamental nessa construção, já que nos constituímos 
como sujeito, não nascemos prontos”, afirma.

Tem também aquela mãe que é uma melhor amiga e é assim que Ana Julia considera sua mãe, entre amor 
e brigas, que é comum neste tipo de relação. Ela admite que dá um pouco de trabalho, mas que tudo que 
é hoje, é pela sua mãe. “Eu dou trabalho, mas acho que dou muito orgulho também”, diz.
Juliana Vilas Boas é mãe de Ana Julia e de Helena Gomory também. As filhas compartilham do mesmo 
sentimento em relação à mãe. Elas gostam de fazer tudo com a mãe. Sair, lanchar, caminhar, contar se-
gredos, cantar no carro, fazer piada e assistir série. “Tudo que fazemos com ela fica melhor”, afirmam.
Helena admite que é a filha melosa e que adora ficar abraçando sua mãe e toda vez ao dar boa noite, tem 
muito carinho trocado. “Minha mãe é muito legal. Ela deixa eu fazer muita coisa: comer no carro dela, 
prepara leite com rosquinha para mim...”.
Para Ana Julia, Juliana é uma mãe é incrível! “Ela tem todas as profissões do mundo. Ela sabe fazer 
tudo. Melhor mãe do mundo. Para mim ela é perfeita. Por mais que a gente briga e se desentende, eu não 
sei o que seria da minha vida sem ela, meu Jesus Cristo!”, conta Ana Julia. “Minha mãe é tipo a Dona 
Hermínia, que Paulo Gustavo interpretava. Minha mãe é igualzinha”, afirma.
Dentre as memórias entre mãe e filha, Ana Julia diz que uma superespecial é de quando a família chegou 
a Jaguariúna e sua mãe precisava ir para a faculdade, mas antes disso colocou músicas de ninar, Ana Julia 
deitou em seu colo e recebeu carinho da mãe. “Eu não sei explicar porque lembro disso, só lembro”, diz. 
Outra memória marcante entre as duas é de quando ganhou um anel de formatura. “Foi muito especial 
para mim, pois quando me formei eu estava muito emocionada porque iria voltar para casa. Eu sentia 
muita saudade da minha mãe durante o colegial. Se não fosse ela me dando força eu não iria conseguir. 
Devo tudo a ela”.
Por fim, Helena diz que o que aprendeu com sua mãe e leva para vida é que “o que você planta, vai colher 
um dia”. Certamente Juliana plantou muito amor para colher essas lindas declarações.

Carinho, amor e brincadeiras. Muita bagunça, diversão e risos Artur divide com sua mãe, Danielle Luc-
ca. Eles adoram caminhar juntos e tomar sorvete. Artur também não dorme sem os abraços da mãe, é 
um ritual.
Os dois se divertem muito juntos. Artur conta que sua memória favorita é de uma vez em que os dois 
saíram tomar sorvete e eles deram muita risada.
Das atividades, Dani gosta quando eles saem fazer caminhada e o Artur vai de bicicleta. Quando fazem 
competição de desenho, que Artur sempre ganha. Quando jogam cartas. Artur também gosta de tudo isso.
Artur é um presente de Deus na vida de Dani. Ela conta que no momento do parto, os médicos descobri-
ram que ela tem endometriose de grau quatro, condição que torna difícil uma gravidez.
“Ser mãe do Artur é um prazer. Ele é uma criança muito obediente e maturo. Ele é perceptivo, intuitivo, 
amoroso. Toda hora ele me beija, me abraça e fica o dia inteiro grudado comigo”, diz Dani. “Ele é um 
filho maravilhoso”.
Se Artur, de sete anos, precisasse definir a mãe em uma palavra, seria amorosa. “Temos o hábito de de-
clarar todos os dias ‘eu te amo’”, conta Dani.

MÃE MELHOR AMIGAMÃE ALEGRIA

MÃE REFLEXO

MÃE LEVEZA

Existem mães maravilhosas que movem o mundo e fazem o impossível para dar o melhor aos seus filhos. Representadas pelas personagens desta 
reportagem, a Gazeta Regional deseja um ‘Feliz Dia das Mães’ para todas. Que este dia seja marcado com muito amor, carinho e respeito.
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Sua página de entretenimento, moda, beleza, estética, fofoca e muito mais

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

No dia das mães 
comemore com 

muito amor
“ “ Fofoca

E O ator Paulo Gustavo 
morre aos 42 anos, 
em decorrência da 
Covid-19. Ele estava 
internado desde o dia 
13 de abril no hospital 
copa estar no Rio de 
Janeiro. O comediante 
foi intubado em 21 de 
março, após oito dias 
de internação para 
combater a Covid-19. 
Paulo Gustavo, no 
entanto, continuou a 
apresentar piora no 
quadro. O Braail segue 
mais triste com a perda 
e sem a sua alegria.

Moda
Os sneakers de cano alto estão voltando 
com tudo. Desde o seu lançamento, lá 
na década de 80, o modelo nunca “saiu 
de moda”. Super estiloso, ele é capaz de 
trazer uma pegada bem street ao look, 
podendo compor produções dos mais 
variados estilos. 
Do clássico P&B às versões mais colo-
ridas, ele ultrapassou os anos manten-
do-se no top dos tênis queridinhos das 
fashion girls. Quer saber como apostar? 
Olha essas inspirações!

Blazer vai com tudo!
Os blazers com modelagem oversi-
ze estão em alta há algumas tem-
poradas e, dessa vez, ele surge em 
uma proposta que está fazendo 
sucesso entre as fashionistas: as-
sumindo o lugar de um vestido. 
O truque de styling é uma ótima 
opção para apostar na peça de for-
ma atualizada. Dá só uma olhada 
em algumas inspirações direto do 
street style

Delineador dranco? Mais do que um convite para sair da mesmice do preti-
nho/marrom básico, o delineador branco é um refresh na maquiagem de ve-
rão. A cor atualiza o make e ainda faz os olhos parecerem mais brilhantes e 
intensos – e você mais alerta. Outro ponto a favor do delineado branco é que 
ele tem a capacidade de clarear a vermelhidão dos olhos e o olhar de cansaço 
– sabe quando você dorme pouco ou quando está meio alérgica ou acordou 
com aquela ressaca? 
“Para esse efeito, passe o delineador na raiz dos cílios inferiores. Isso ainda 
vai fazer os olhos parecem maiores”, ensina Juliana Rakosa, vencedora do 24° 
Prêmio Avon na categoria Influenciador Digital e proprietária da escola de ma-
quiagem Beauty4Share.

Maquiagem

Desafio da semana

Ser mãe!

Comum entre as mulheres, a celulite é uma alteração que faz com que 
a pele apresente alguns furinhos. Isso acontece quando gordura, água e 
toxinas se acumulam nas células. 
Dependendo do grau, o aspecto pode ser mais discreto ou mais aparente, 
lembrando algumas vezes uma casca de laranja. Mas, a dúvida que fica é: 
como acabar com a celulite? Caso esse seja o seu desejo, é possível seguir 
algumas dicas que vão desde alimentação, ingestão de água, prática de 
atividades físicas e mais.
Mesmo sendo algo completamente normal, algumas mulheres se sentem 
incomodadas com o aspecto que a pele fica por causa das celulites. 
Quando isso acontece, é possível seguir as sugestões abaixo:

Comer alimentos saudáveis;
Evitar doces, refrigerantes e gordura;
Beber bastante água;
Atividade física mesmo em casa para a circulação ativar;
Dica caseira: misturar borra de café com azeite de oliva. A combinação 
deve ir ao micro-ondas por 10 segundos. Depois, é só espalhar na pele 
com movimentos circulares e esperar 5 minutinhos. Porém, é importante 
saber que a mistura deve ser feita sempre no dia em que for usada. Não 
dá para fazer em um dia e guardar para o próximo, ok?

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

FINAL BBB21- E no mesmo dia de uma 
notícia triste com a perda de Paulo 
Gustavo comemorváamos a vitória 
de Juliette no Big brother Brasil. Atual 
ex-BBB e campeã levou a melhor com 
90% dos votos do Brasil. Uma alegria 
e tanto para quem acompanhou a 
trajetória e viu tamanha humilhação e 
sofrimento que a participante passou 
durante os 100 dias de programa. 
Agora Juliette está milionária 
financeiramente e de seguidores, pois 
conquistou a marca de 24 milhões de 
cactos, ainda dentro da casa. Agora 
ela tem mais de 27 milhões. Estamos 
felizes e aguardando muito mais 
sucesso em sua vida.

Amor, carinho, 
cuidado e uma pitada 
de preocupação. Isso 
faz parte da vida de 
qualquer mãe. Sou 
feliz e realizada como 
mãe e com certeza 
é o melhor presente 
que Deus poderia me 
dar nessa vida. Quero 
deseja um feliz dia 
das mães pra você 
que gerou ou que 
criou, o importante 
é o amor! FELIZ DIA 
DAS MÃES !

O LUTO VIVE! Deixo 
aqui minha singela 

homenagem e carinho a 
todos os familiares que 

perderam seus entes 
queridos para a Covid-19.

Beleza & Bem estar
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Neste domingo, 09, se 
comemora em todo Brasil 
o Dia das Mães. A data 
em que filhos, maridos e 
outros familiares presen-
teiam as mulheres queri-
das de suas famílias que 
têm o prazer de serem 
mães é muito aguardada 
neste ano. Além das di-
versas mães que esperam 
para poder comemorar a 
data em que se relembra 
o fato de terem dado à luz 
para outro ser humano, 
quem também espera pela 
data com grande ansieda-
de neste ano de 2021 são 
os comerciantes e forne-
cedores de serviços.

A data que já é tradi-
cionalmente a segunda 
mais importante para a 
economia nacional, per-
dendo apenas para o Na-
tal, pode servir de alívio 
para muitos. Pesquisas e 
representantes do setor 
apresentaram ao longo da 
semana uma série de pre-
visões de que as vendas 
devem ser melhores que 
as registradas em 2020. 

Um aumento na eco-
nomia significa um alívio 
para todos do setor que 
passaram os últimos me-
ses tendo que se equili-
brar apesar de bandeiras 
vermelhas e comércio 
presencial fechado. Se-
gundo a Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o Dia das Mães 
este ano deve representar 
um volume de vendas de 
R$12,2 bilhões em todo o 
País.

Ainda que alguns lo-

jistas e comerciantes não 
possuam realmente uma 
grande expectativa em re-
lação à data para este ano, 
as promoções e ofertas 
de dia das mães devem 
resultar em um cresci-
mento do consumo. O 
aumento no dinheiro que 
entrará no caixa dessas 
empresas certamente não 
compensará todo o preju-
ízo que vem sendo cau-
sado pela pandemia do 
novo coronavírus, mas ao 
menos deve reduzir mo-
mentaneamente o peso 
do fardo que se tem de 
carregar por aqueles que 
desejam manter seus ne-
gócios vivos até o fim da 
pandemia, quando aí sim 
poderão sonhar com a re-
tomada da economia de 
modo real e definitivo. 

A Associação Comer-
cial e Industrial de Ja-

guariúna, por exemplo, 
prevê um crescimento de 
5% nas vendas do vare-
jo local. O presidente da 
Associação, João Rodri-
gues, afirma que o cresci-
mento nos números deste 
ano comparados com os 
do anterior pode ser re-
sultado das mudanças 
da forma como as coisas 
estão acontecendo neste 
ano com relação à situa-
ção do comércio local no 
mesmo período em 2020. 
Enquanto no ano passado 
a população não podia ir 
aos estabelecimentos em 
decorrência das medidas 
preventivas contra o novo 
coronavírus, neste volta-
mos a poder frequentar 
fisicamente os estabeleci-
mentos e assim escolher 
melhor o item para a pes-
soa querida.

Há verdadeiramen-

te, por parte da popula-
ção, um desejo represa-
do para poder consumir 
e com isso também uma 
necessidade real de se ir 
às compras para adquirir 
itens comuns, que não se-
riam comumente compra-
dos em períodos mais fes-
tivos como este. Mesmo 
com todas as dificuldades 
econômicas geradas por 
crise e pela pandemia, as 
pessoas estão precisan-
do colocar em dia algu-
mas coisas em suas casas 
e suas vidas e com isso 
precisarão ir às compras. 
Este é outro fator que é 
animador para o setor do 
comércio neste momento.

Com a reabertura 
muitos que estiveram se 
contendo e esperando ao 
longo de todo este perí-
odo de fechamento, que 
vivenciamos ao longo dos 

últimos meses, poderão 
finalmente ir às ruas e 
consumir. Momento ani-
mador, mas longe de uma 
solução.

Apesar do crescimen-
to no número de flores 
vendidas neste período de 
dia das mães e no dia dos 
namorados, que já está 
para chegar, nem tudo são 
flores para a economia 
nacional ou local. É bem 
verdade que viveremos 
em breve uma sequência 
de datas festivas e come-
morativas que deverão 
estimular o consumo por 
parte da nossa população 
para além dos baixos nú-
meros que todos estavam 
encarando nesta pande-
mia, mas ainda assim a 
pandemia do novo coro-
navírus prossegue.

As bandeiras verme-
lhas seguem por todo o 

estado de São Paulo e 
com isso a população se-
gue tendo que cumprir 
uma série de medidas 
altamente restritivas. Os 
números relativos à pan-
demia e a Covid-19 se 
mantendo elevados é algo 
ruim para o cenário eco-
nômico pois gera dificul-
dades para que se passe 
a buscar a reconstrução 
destes negócios afetados 
pela pandemia.

Em breve a pandemia 
causada por este vírus 
será apenas um fato do 
qual todos lembraremos 
e que guardaremos como 
lição para nossas vidas, 
mas a crise econômica 
causada pela doença so-
mada a diversos outros 
fatores da realidade brasi-
leira se manterá por mais 
algum tempo. Em maior 
ou menor grau teremos 
que seguir nos reinven-
tando para conseguirmos 
pelo menos retornar ao 
patamar econômico no 
qual nos encontrávamos 
em 2019.

Entretanto, por mais 
que a breve reabertura das 
lojas e um feriado marca-
do por consumo não seja 
a solução para todos os 
nossos problemas, nes-
te momento é ainda as-
sim algo do qual estamos 
muito precisados. Um si-
nal positivo de que a eco-
nomia é capaz de reagir 
por meio da ação de todos 
através de suas funções 
na sociedade e que pode-
remos sim com esforço 
superar esta e qualquer 
outra crise que surgir. 

Dia das mães é um presente para comerciantes 
que sofreram com as portas fechadas Edilaine Alves

Analista de Crédito e Cobrança 
Eip Cred
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Esse tema é relevante 
e de grande importância 
para todos, pois muitas 
pessoas fazem compras 
e vendem pelo Facebook 
e internet, e nessa área se 
tem muitos problemas de 
diversas naturezas.  Muitas 
pessoas não se atentam na 
hora de contratar serviços 
no espaço virtual e, fatal-
mente, caem em golpes ou 
mesmos em problemas de 
trocas e consertos de de-
terminados produtos ou 
serviços. 

Vale lembrar e destacar, 
que muitos golpistas usam 
nomes de grandes empre-
sas para fazer tramoias e 
prejudicar às pessoas que 
compram produtos pela 
internet e, usam no caso o 
Facebook para essa finali-
dade. Também é bom aler-
tar quem coloca produto 
para venda na Internet, 
seja o Facebook, ou outras 
plataformas, como OLX, 
MERCADO LIVRE, entre 
outros, pois quem assim 
procede, deve dar garantia 
do produto e serviço que 
está colocando à venda ao 
consumidor. 

Neste sentido, quem 
está colocando de forma 
constante (habitual), pro-
dutos ou serviços à venda, 

é comparado como forne-
cedor por equiparação, ou 
seja, o fornecedor equipa-
rado, antes denominado 
de terceiro, figura como 
intermediário na relação 
de consumo, com posição 
de auxílio ao lado do for-
necedor de produtos ou 
serviços. 

Essa regra que vale 
para quem coloca produtos 
para vender, conforme já 
mencionado, sendo quem 
assim proceder, quando 
coloca produtos ou servi-
ços no mercado de consu-
mo deve dar as garantias 
que o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor 

(CDC) dispõe, inclusive 
com a responsabilidade de 
indenizar quem sofrer um 
dano por compra de pro-
duto ou serviço, inclusive 
aqueles que agredirem a 
saúde e a integridade física 
do consumidor. 

Um exemplo claro 
disso é quem vende do-
ces para festas de forma 
constante (habitual), caso 
esteja esse produto estra-
gado e vindo causar danos 
à saúde de quem consome, 
responderá quem vendeu 
na condição de fornece-
dor, mesmo este não tendo 
fabricado o produto. En-
tão, todo cuidado é pou-

co quem também coloca 
produtos no mercado de 
consumo, sendo físico ou 
on-line, podendo sim res-
ponder pelos defeitos e ví-
cios do produto. 

Cabe ao consumidor 
ficar atento ao produto e 
de quem está comprando, 
sendo uma prática corri-
queira de comprar produto 
por preço inferiormente 
mais barato do que o pra-
ticado em loja física ou 
virtual de grandes redes de 
renome. Na maioria dos 
problemas que ocorrem 
nesse sentido, são aqueles 
que compram os produ-
tos e não recebe, quando 

recebe vem com defeito 
(vício), e neste caso não 
consegue fazer a troca ou 
o conserto do produto ou 
serviço adquirido por con-
ta de não encontra quem 
vendeu o produto. 

Sempre quem colo-
ca produto no Facebook, 
não tem sequer empresa 
aberta com CNPJ – ende-
reço completo., inscrição 
estadual, dificultando até 
a abertura de processo no 
Procon ou no Judiciário, 
pois quem assim proce-
de, geralmente aplica-se 
golpes e ai não tem como 
localizar quem está ven-
dendo produto ou serviços 
no mercado de consumo 
através da internet e do Fa-
cebook.

Um outro problema 
que se tem nesse sentido, 
ao fazer compra pela in-
ternet, em especial pelo 
Facebook, quando o con-
sumidor quer exercer o di-
reito de arrependimento da 
compra e à devolução do 
produto, seja por conta de 
não servir uma roupa, seja 
por conta de apresentar um 
problema de qualidade ou 
de defeito, se torna impos-
sível exercer o que dispõe 
o artigo 49, do CDC, no 
tocante aos 7 (sete) dias da 

entrega do produto na resi-
dência de quem comprou o 
produto. 

A orientação será sem-
pre no sentido de tomar 
todos os cuidados na hora 
de comprar produtos ou 
serviços no Facebook e na 
internet, com atenção para 
alguns detalhes que po-
dem fazer diferenças mui-
to importante para evitar 
dores de cabeça futuras, 
por exemplo, como segue.

Conhecer de quem está 
comprando o produto ou 
serviço, saber se tem em-
presa aberta com todas as 
exigências legais, cnpj – 
endereço completo – ins-
crição estadual – forneci-
mento de nota fiscal. Para 
compras feitas que são uti-
lizadas empresas de reno-
me, tome cuidado que tem 
muitas pessoas caindo no 
golpe dos falsos boletos, 
sendo isso originado nas 
compras pela internet, em 
especial pelo Facebook. 

Por fim, entendo que 
são essas preocupações 
que se devem ter quando 
fazemos compras em lo-
cais desconhecidos e com 
poucas informações de 
suas procedências. 

Um forte abraço a todos 
e cuide-se. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Os cuidados que se deve ter ao fazer 
venda e compra pelo Facebook e internet 

Direitos e deveres
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Com o avanço do nú-
mero de pessoas ligadas à 
internet e com as mudanças 
constantes do mercado, cada 
vez mais produtores rurais e 
as empresas do agronegócio 
precisam estar em constan-
te processo de reinvenção 
e adaptação, o que às vezes 
torna-se muito difícil de 
realizar quando não se en-
contram presente no mundo 
digital. E perante o atual mo-
mento que a sociedade vive: 
uma pandemia global, isso 
torna-se imprescindível.

Mas se por um lado é 
necessário se adaptar, ime-
diatamente surge um pro-
blema à vista: como fazer 
para estar em consonância 
com a lei? Esta pergunta é 
pertinente, afinal, se fora dos 
domínios do mundo digital 
já temos uma gama de dis-
positivos legais para seguir, 
o que dizer na internet onde 
teoricamente, é mais “fácil” 
que as pessoas encontrem 
seus produtos? Então, va-
mos analisar a questão.

Sabemos que com o ad-
vento da internet as nego-
ciações ficaram muito mais 
rápidas, e na maioria dos 
casos, instantâneas, como 
acontece quando alguém 

compra algo de um e-com-
merce (loja virtual).

Ao clicar em comprar 
e efetivar a operação, ocor-
re um negócio do ponto de 
vista jurídico que geram 
obrigações inerentes a este. 
Como na maioria das vezes 
as compras acontecem por 
cartão de crédito/débito, o 
pagamento acaba sendo qua-
se que instantâneo, faltando 
apenas a obrigação do ven-
dedor de entregar o produto 
ao comprador.

Agora, como funciona a 
relação de pós venda, caso o 
cliente não goste do produto, 
ou desista da compra?

O que regula tudo isso 
é o Decreto nº 7.962/2013 
(Lei do e-commerce) que re-
força o que está previsto no 
Código de Defesa do Con-
sumidor, trazendo no seu 
artigo 5º além dos deveres 
do vendedor, também a pos-
sibilidade do cancelamento 
da compra sem nenhum tipo 
de ônus ao consumidor (Di-
reito do Arrependimento) 
que pode ocorrer em até sete 
dias úteis contados do rece-
bimento deste, tendo em vis-
ta que o site tem que deixar 
explícita tal possibilidade.

Quando falamos de com-

pra e venda pela internet, 
nós estamos falando de con-
trato imediato e direto, onde 
há duas vontades: a do ven-
dedor que de forma visível 
tem que expor os dados do 
seu e-commerce e o desejo 
do comprador em adquirir o 
produto. 

Obviamente que há algu-
mas exceções quanto a isso, 
como por exemplo transa-
ções de compra e venda por 
e-mail ou algum outro me-
canismo de troca de mensa-
gens onde há margem para 
pessoas não estarem pre-
sentes no mesmo momento 
que recebem uma proposta. 
É importante salientar que o 
WhatsApp, que é um aplica-
tivo de mensagens instantâ-
neas, configura um negócio 
jurídico imediato, pois nele 
as duas pessoas estão em 
tempo real negociando e dis-
cutindo entre elas.

Independente da ativida-
de ou tamanho do e-com-
merce todos estão regidos 
por esta lei, e por isto cabe 
atenção ao seu cumprimen-
to, já que se isso não ocorrer 
este pode sofrer diferentes 
tipos de penalidades que va-
riam de multas a apreensão 
de mercadorias.

Pesquisa realizada com 
participação de cafeicultores 
apresenta resultados impor-
tantes para a produção de 
café, tanto irrigado, quanto 
de sequeiro, desde que em 
regiões com oferta hídrica 
regular. Trata-se do sistema 
que utiliza a braquiária como 
planta de cobertura nas entre-
linhas do cafezal. Com baixo 
custo e de fácil implantação, 
esse modelo de produção me-
lhora a estrutura do solo e a 
sua capacidade de armazenar 
água. Além disso, favorece o 
estoque de carbono nas cama-
das superficiais do solo.

Avaliação de impacto eco-
nômico do uso desse sistema 
de produção, relativa ao ano de 
2020, demostra que cada real 
investido na pesquisa e desen-
volvimento dessa solução pro-
porciona retorno de R$ 24,14 
em benefícios para a socieda-
de. Essa primeira avaliação de 
impacto levou em consideração 
o investimento estimado para a 
geração da tecnologia ao longo 
dos anos, assim como os custos 
para realizar a sua transferência 
para o setor produtivo. Por ou-
tro lado, foram avaliados os se-
guintes impactos econômicos: 
incremento de produtividade; 
redução de custos de produ-
ção; e agregação de valor ao 
café produzido, alcançando 
um Valor Presente Líquido 
(VPL) de pouco mais de R$ 
61,1 milhões.

Os dados são relativos a 
cerca de 29 mil hectares de 
cafezais onde a tecnologia 
está sendo adotada nos esta-
dos da Bahia, Goiás, Espíri-

to Santo, Minas Gerais, São 
Paulo e Distrito Federal. “A 
metodologia de avaliação dos 
impactos econômicos reali-
zada pela Embrapa é baseada 
no método do excedente eco-
nômico. O enfoque do exce-
dente econômico permite que 
se estime o benefício econô-
mico gerado pela adoção de 
inovações tecnológicas com-
parando-se a nova solução 
tecnológica com a tecnologia 
anteriormente em uso ou tra-
dicional”, explicou Jamilsen 
Santos, supervisor da área 
responsável pela avaliação na 
Embrapa Café.

“Outros aspectos, como 
impacto social e ambiental, no 
caso do uso da braquiária nas 
entrelinhas do cafezal, estão 
sendo desenvolvidos e devem 
constar de futuras avaliações”, 
complementa o supervisor.  A 
integração dessas avaliações 
com os impactos econômicos 
e estimativas de taxas internas 
de retorno compõem as bases 
para elaboração do Balanço 
Social da Embrapa, publicado 
anualmente. 

O Balanço Social é uma 
forma da Empresa prestar 
contas à sociedade quanto aos 
investimentos públicos reali-
zados na pesquisa agropecu-
ária, proporcionando maior 
transparência às suas ativida-
des. É também fundamental 
como informação estratégica 
da Empresa que utiliza o do-
cumento para direcionar no-
vas iniciativas e avaliar a rele-
vância de suas contribuições 
científicas e tecnológicas, 
grande parte delas desenvol-

vidas em parceria com ou-
tras instituições de pesquisa e 
cada vez mais com a atuação 
ativa do setor produtivo.

Manejo do cafezal é 
simplificado e solo é 
melhorado

O pesquisador Omar Ro-
cha, atual chefe de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Embra-
pa Café, um dos responsáveis 
pelo estudo, conta que o ob-
jetivo inicial foi buscar solu-
ção para ajudar o produtor no 
manejo das principais plantas 
daninhas que acometem o 
cafezal, além de melhorar a 
qualidade do solo. “Quando 
iniciamos a pesquisa, por vol-
ta de 2004, já existia alguns 
estudos com uso de planta de 
cobertura nas entrelinhas de 
cultivos perenes, mas verifica-
mos que a braquiária possuía 
características interessantes, 
como um sistema radicular 
que, com oferta hídrica regu-
lar, aumenta de 18% a 20% a 
água prontamente disponível 
no solo para a planta, além de 
melhorar a estrutura do solo”. 
Além disso, esse modelo de 
produção permitiu a estoca-
gem de até 10,7 t.ha-1 de car-
bono orgânico nos primeiros 
0,20m do solo, explica.

A adaptabilidade às con-
dições locais, arquitetura ade-
quada ao sistema produtivo 
da cultura, perenidade, faci-
lidade de ressemeadura natu-
ral, rusticidade, facilidade de 
manutenção e resistência à 
mecanização são característi-
cas desejáveis na seleção de 
uma planta de cobertura, des-

creveu Omar Rocha em sua 
tese de doutoramento em que 
estudou vários aspectos da 
inserção da braquiária como 
planta de cobertura na cultura 
do café. “São características 
encontradas na braquiária, o 
que justifica a escolha dessa 
planta, além da larga disponi-
bilidade desse capim em áreas 
produtoras de café.

Rocha conta que sem o 
uso da planta de cobertura, 
a lavoura é acometida por 
plantas invasoras que exigem 
diferentes tipos de manejo 
para controle, resultando em 
uso excessivo de defensivos. 
Nesse sentido, o uso da bra-
quiária apresentou redução 
de aproximadamente 40% na 
utilização de herbicidas e no 
uso máquinas e equipamen-
tos. Outras vantagens foram 
evidenciadas na capacidade 
da braquiária em armazenar 
e reciclar nutrientes, além de 
favorecer a atividade micro-
biológica devido à redução na 
temperatura média do solo. 

O produtor de café e con-
sultor Guy de Carvalho parti-
cipou dos testes da tecnologia 
em campo. Ele disse que des-
de os primeiros experimentos 
ocorridos no Oeste Baiano 
onde o terreno é arenoso e o 
clima é quente, com período 
de chuva muito definido e 
longo, a introdução da bra-
quiária já demostrou grande 
economia na produção, com 
menos uso de óleo diesel, pois 
foram realizados menos roça-
dos, e com a racionalização 
do uso da água na irrigação, 
onde era utilizado bico spray. 

“Observamos que a braquiá-
ria não competiu com o cafe-
eiro, além de contribuir para 
a ciclagem de nutrientes e a 
incorporação de matéria orgâ-
nica no solo”, conta.

Ele lembra que os experi-
mentos com o uso da braqui-
ária começaram em paralelo 
ao projeto Raioba, que tinha 
o objetivo de desenvolver e 
adaptar técnicas de manejo de 
água na cafeicultura irrigada 
em solos arenosos do Oeste 
Baiano. No mesmo ano, foi 
adotado o estresse hídrico 
controlado, que promoveu a 
redução de custos, de perdas 
na colheita, de pragas, da re-
queima e da alta incidência 
de flores tipo estrelinhas. “A 
tecnologia permitiu ainda o 
controle sobre a floração do 
cafeeiro e a uniformização da 
maturação dos frutos”, reme-
mora. Este projeto foi condu-
zido no âmbito do Consórcio 
Pesquisa Café, coordenado 
pela Embrapa.

Atualmente, Carvalho 
possui plantações de café no 
Sul de Minas. Ele diz que na 
região, a utilização dessa solu-
ção tem proporcionado grande 
economia para o sistema pro-
dutivo –“gastamos atualmen-
te metade do que gastávamos 
com o método de manejo tra-
dicional”, comemora. Ele tem 
incorporado a braquiária em 
terreno com declive. “A bra-
quiária ajuda no controle de 
erosão e possibilita o uso de 
mecanização em linhas retas 
com até 30% de declividade,” 
conta. “Essa tecnologia serviu 
como uma luva para mecani-

zar em áreas declivosas”, disse 
com entusiasmo.

É importante que haja pla-
nejamento por parte do produ-
tor na implantação da braqui-
ária intercalando as linhas de 
pés de café e, apesar de fácil 
implantação, deve-se buscar 
orientação técnica para fazer 
o uso correto do sistema. O 
plantio da gramínea deve ser 
feito na formação e na reno-
vação da lavoura, através de 
podas, permitindo assim a en-
trada de sol na plantação.

Com base na avaliação de 
impacto realizada, é possível 
estimar ganhos médios com o 
uso da braquiária na entrelinha 
da lavoura de café. Foi verifi-
cado aumento de produtivida-
de em cinco sacas (60Kg) por 
hectares (ha), com redução 
de R$520 nos custos de pro-
dução. A tecnologia propor-
cionou maior uniformidade 
de maturação e nutrição equi-
librada, contribuindo para o 
aumento médio da peneira e a 
redução de defeitos, em espe-
cial em grãos verdes e ardidos, 
permitindo agregação de valor 
ao produto na ordem de R$ 
906, por saca. Jamilsen Santos 
explica que esses são valores 
médios potenciais e que cada 
produtor vai ter diferente res-
posta com esse sistema de pro-
dução, alertando para o fato 
de que o alcance de resultados 
altamente positivos depende 
também do uso de boas práti-
cas agrícolas.

Fonte: https://www.grupocultivar.
com.br/noticias/braquiaria-na-entreli-
nha-do-cafe-traz-ganhos-ao-produtor-e-
-ao-meio-ambiente

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Compra online no agronegócio

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

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

Braquiária na entrelinha do café traz 
ganhos ao produtor e ao meio ambiente
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União Cup tem redada completa neste fim de semana

Diretoria do Morungaba FC se reúne e projeta retomada

Esporte Morungabense

Prof. Julio 
do Vadu

A comissão organiza-
dora da primeira edição 
da União Cup divulgou 
a sua quarta rodada da 
competição, a qual é vista 
por muitos como o maior 
campeonato de futebol de 
base do estado de São Pau-
lo em 2021, a União Cup 
é independente, disputa-
da nas regiões de Campi-
nas e Araras, sem nenhum 
tipo de ligação com clubes 

profissionais, Ligas, Asso-
ciações ou Federações es-
portivas, sendo organizada 
por representantes de doze 
projetos esportivos de alto 
nível que trabalham com 
futebol de base de alto 
rendimento.   Na oportu-
nidade cada projeto está 
participando com quatro 
categorias cada sub 11, 
sub 12, sub 13 e sub 14, 
ou seja, aproximadamente 

1200 atletas de com idades 
entre 10 e 14 anos e pra-
ticamente 100 integrantes 
de comissões técnicas. A 
primeira edição da União 
Cup segue as regras de 
competições oficiais, po-
rém tem seu próprio re-
gulamento, que por sinal 
é muito rígido e prioriza 
a pontualidade para iní-
cio dos jogos, a estrutura 
dos estádios, o fair play, 

o nível de arbitragem e o 
respeito entre os partici-
pantes. Tamanha a quali-
dade das equipes, nível de 
organização e baixo custo 
chamou a atenção de pro-
jetos voltados ao futebol 
de base de outras regiões, 
prova disso, é que já está 
em andamento a criação 
de um grupo da União Cup 
com oito equipes na região 
de Bauru e Ribeirão Preto 

no centro oeste do estado 
de São Paulo e outro grupo 
no Vale da Paraíba/Litoral 
Norte também com 8 equi-
pes. O objetivo dos orga-
nizadores é, assim que ter-
minar as fases regionais, 
realizar uma final estadu-
al, ou seja, os campeões 
de cada categoria de cada 
região irão se enfrentar, 
onde sairão os campeões 
estaduais de 2021.

Apesar das irreparáveis 
perdas em seu quadro de 
colaboradores como Beto 
e Chuím, o atual Presiden-
te do Morungaba Esporte 
Clube, “Pituca”, organi-
zou uma reunião extraor-
dinária na noite de quarta 
feira, 05, com a diretoria 
executiva alvi negra no 
estádio Fioravante Frare 
para discutir e projetar a 
retomada das atividades 
a partir deste sábado, 08. 
Além da data de reinício 
das atividades, foi criado 
um plano de ação emer-
gencial que deve ser im-
plantado entre 15/05/21 
a 19/12/21, no qual, está 
previsto a reorganização e 
a reativação de jogos das 

equipes de “associados” 
aos sábados à tarde e aos 
domingos de manhã; a or-
ganização de competições 
municipais em parceria 
com a Prefeitura Muni-
cipal e o Buenópolis FC; 
o agendamento de jogos 
amistosos e a ampliação 
do número de sócios cola-
boradores, com o objetivo 
de arrecadar fundos para 
suprir com as despesas fi-
xas mensais. 

Na reunião estavam 
presentes o Presidente 
António Ricardo Pelis-
son (Pituca), o Secretário: 
Vander Luciano Montico 
(Índio), o Tesoureiro: Ro-
gério Nogueira Guedes 
(Rogérião), o Diretor de 

Futebol: Paulo Antonio 
Menino (Tuno), o Dire-
tor Desportivo: Julio Cé-
sar de Moraes (Julio do 
Vadu), o Diretor Adminis-
trativo: Romeu Donisete 
Petroli (Romeu) e os cola-
boradores Paulo Roberto 
de Moraes, Luis Padrin e 
Marcos Cordeiro. 

“Em meio a incerte-
zas devido a pandemia a 
nossa diretoria tem como 
principais objetivos a ma-
nutenção, conservação 
e melhorias do estádio, 
sendo assim, estamos pro-
jetando várias parcerias, 
entre elas, a parceria com 
o Buenópolis F C para or-
ganização e realização de 
torneios e campeonatos, 

pois a maioria dos nossos 
diretores, conselheiros  e 
colaboradores também 
estão ajudando o Boi a se 
reerguer e por entender 
que essa parceria, além 
de importante para dois 
clubes é importante para 
a cidade, pois os eventos 
realizados em conjunto 
poderão movimentar os 
dois clubes e o comércio 
local. Lembrando que a 
rivalidade é saudável ape-
nas dentro de campo”, diz 
o presidente Pituca.

A diretoria já ante-
cipou algumas decisões 
tomadas nesta primeira 
reunião pós paralisação, 
onde ficou definido que, 
caso haja convites para 

competições em outras ci-
dades o MEC não irá par-
ticipar, ou seja, somente 
participará de eventos 
Municipais, como o cam-
peonato varzeano e a taça 
cidade, entre tanto, a dire-
toria projetou para 2021 a 
inauguração da capela de 
Santo Expedito, finalizar 
o novo acesso para árbi-
tros e equipes visitantes, 
ampliar a capacidade das 
arquibancadas, construir 
a cobertura das churras-
queiras, reformar a lan-
chonete e rever o sistema 
de irrigação do gramado.

“Agradeço o apoio 
da diretoria e dos nossos 
colaboradores, deixando 
claro que faremos uma 

administração coletiva, 
porém diferente, por isso 
estamos nos reorganizan-
do, pois todos nós temos o 
mesmo objetivo que é fa-
zer o melhor para o clube 
de maneira justa, correta e 
transparente. Sabemos da 
nossa responsabilidade e 
tenho certeza que juntos, 
iremos dar continuidade 
ao legado deixado pelos 
amigos Beto e Chuím”, 
finaliza Pituca.

Projeto Bugrinho x Star Soccer

Athétic Academy  x  Camisa 10

ADESM  x  Os Gaviões

Unidos do Cordenonsi  x  Projeto 
Fantasma

CFA/Itatiba  x  Gr Sumareense

Galo Talentus  x  Bata Sports

4ª Rodada (08/05)
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Grupo UniEduK faz 22 anos

Com muita alegria o 
Grupo UniEduk come-
morou no dia 04 de maio 
os 22 anos de seu início. 
Um grupo que começou 
em um campus constru-
ído em uma antiga fá-
brica têxtil no centro de 
Jaguariúna. Quem ima-
ginou que chegaríamos 
tão longe? Hoje, o Grupo 
UniEduK é composto por 
três unidades - UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH, 
com dez campi, atua em 
mais de três municípios e 
oferece em seu  portfólio 
mais de 20 cursos de gra-
duação e 70 de pós-gra-
duação.

“Nosso compromis-
so é com a construção e 
formação dos nossos jo-
vens e, por isso, segui-
mos nosso  DNA que é o 
‘Seu futuro na Prática’. 
Estamos aqui, com mais 

de  1.200 funcionários, 
para atender os nossos 12 
mil alunos e  mais de 8 
mil que já se formaram 
nesses 22 anos”, celebra 
o Prof. Ricardo Tannus, 
fundador e Reitor do 
Grupo UniEduK.

Nessas duas décadas, 
já fizemos festas com 
bolo gigante e muita mú-
sica para comemorar, 
mas, neste ano, decidi-
mos celebrar de forma di-
ferente: honrando o nosso 
princípio de atuar com 
responsabilidade social e 
ambiental. Assim surgiu o  
UniEduK Solidário!

 Durante o mês de 
maio, para cada seguidor 
que ganharmos em nosso 

Instagram @grupounie-
duk, plantaremos uma ár-
vore! Divulguem a todos!

 Dá pra acreditar que 
já garantimos centenas de 
árvores pro nosso planeta 
em apenas quatro dias? 
Sabe o que é mais legal? 
Você segue a gente, fica 
sabendo de tudo do nos-
so Grupo e ainda ajuda o 
planeta! 

“Seguimos priorizando 
a qualidade dos processos 
institucionais, dos pro-
jetos pedagógicos e das 
aulas práticas! Obrigado 
a todos, obrigado aos que 
acreditam em nós!”, agra-
dece o Reitor do Grupo 
UniEduK no vídeo sobre 
o aniversário da grupo.
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educação

Para comemorar, a cada novo seguidor no perfil @grupounieduk uma árvore será plantada

Parceria do Governo Federal com Banco do Brasil e 
Sebrae levará internet para mil municípios

Uma parceria vai 
unir o Governo Federal, 
o Banco do Brasil e o 
Sebrae para levar inter-
net a mil municípios. A 
conexão de mais brasi-
leiros é resultado de um 
protocolo de intenções 
assinado pelas insti-
tuições com o Ministé-
rio das Comunicações 
(MCom) na quarta-fei-
ra, 05, em cerimônia no 
Palácio do Planalto com 
a presença do presiden-
te Jair Bolsonaro.

A cerimônia de assi-
natura do protocolo de 
intenções contou com 
a presença do titular do 
MCom, Fábio Faria, do 
presidente do Banco do 
Brasil, Fausto Ribeiro, e 
do presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

Os novos pontos serão 
implementados por meio 
do programa Wi-Fi Bra-
sil do MCom. Com mais 
de 13 mil pontos de in-
ternet via satélite já ins-
talados, a iniciativa leva 

banda larga gratuita e de 
alta velocidade a mais de 
8,5 milhões de pessoas 
em todo o país.

Segundo o secretá-
rio de telecomunicações 
substituto, José Afonso 
Cosmo Júnior, o progra-
ma Wi-Fi Brasil é a for-
ma mais imediata de le-
var conexão à internet a 
comunidades não atendi-
das com essa tecnologia. 
Conectar os brasileiros é 
um dos objetivos primor-
diais do MCom, pois isso 
faz muita diferença na 
vida das pessoas, na for-
ma com que se relacio-
nam, fazem negócios, se 
educam ou se divertem.

Por meio do Satéli-
te Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações 
(SGDC), operado pela 
Telebras, é possível co-
nectar comunidades em 
todo o território nacio-
nal. A novidade fica por 
conta do novo marco que 
regulamenta o programa 
Wi-Fi Brasil, consoli-

dado com a publicação 
da Portaria MCom nº 
2.460, no último dia 26 
de abril, que permite o 
estabelecimento de par-
cerias com instituições 
públicas e privadas para 
a instalação de novos 
pontos de conexão de 
internet via satélite, de 
qualidade, para popula-
ções em estado de vul-
nerabilidade social.

Nesse contexto, Ban-
co do Brasil e Sebrae 
serão os primeiros par-
ceiros do MCom para 
expansão do programa 
Wi-Fi Brasil. O Banco 
do Brasil levará conecti-
vidade, democratizando 
o acesso à internet a 500 
municípios, especialmen-
te em praças públicas e 
centros urbanos. O piloto 
já começou em 55 cidades 
dos estados de Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, 
Minas Gerais, Rio Gran-
de do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e 
Sergipe.
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Tudo bem
- errar às vezes 
- ter dias ruins 

- fazer o que 
é melhor pra 

você 
- ser você 

mesma

“

“

Você sabe o que é psyllium?
O nome é um pouco diferente, mas 
psyllium é uma fibra solvível, derivada 
da casca da semente de uma erva 
chamada Plantago Ovata, de origem 
asiática. Quando misturado a líquidos, 
absorve água até 20 vezes o seu 
tamanho,  formando um gel que limpa 
as paredes do intestino e o excesso de 
carboidratos, açúcar, colesterol e ajuda 
a eliminar as toxinas e impurezas do 
organismo.
Ele não reduz gordura corporal e 
sim gordura dos alimentos. Outra 
função dela e promover saciedade 
e a diminuição da absorção de 
carboidratos, o que gera um controle 
de pesoe  o gel é formado da sua combinação com os líquidos e promove saciedade retardando a 
fome. 
 
Benefícios 
Melhora o trânsito intestinal 
Emagrece e reduz a preção arterial 
Ajuda no controle da diabete 
Reduz o colesterol
 
Como usar o psylliun
Ele pode ser consumido em qualquer momento do dia, mas o ideal é que você escolha um 
momento em que você possa se hidratar. Lembre-se que ele tem um grande potencial de absorção 
de água de até 20 vezes. 
Para quem deseja emagrecer é interessante consumir psylliun 30 minutos antes das principais 
refeições, com um copo de água ele vai se expandir no estômago, formando um gel quando você for 
comer terá menos apetite. 

Os princípios são: um conjunto de considerações que ajuda a comunidade 
empresarial a incorporar em seus negócios valores e práticas que visem a 
equidade de gênero e ao empoderamento de mulheres. 

Os 7 princípios foi criado pela ONU Mulheres e o Pacto Global
 
1- Estabelecer liderança corporativa sensível a igualdade de gênero no 
mais alto nível; 
2- Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação;
3- Garantir saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens 
que trabalham na empresa;
4- Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para 
as mulheres;
5- Apoiar o empreendedorismo das mulheres empreendedoras políticas 
de empoderamento das mulheres por meio das cadeias de suprimentos e 
Marketing; 
6- Promover igualdade de por meio de iniciativa voltadas a comunidade e 
ao ativismo social; 
7- Medir, documentar e publicar os progressos na empresa e na promoção 
de igualdade de gêneros.

Você conhece os 7 princípios do 
empoderamento feminino?

Vamos falar de autoestima? O que 
você sente quando se olha no espelho 
e dá aquele sorriso? O sorriso é nosso 
cartão de visita, é tão agradável 
quando a gente se depara com 
pessoas sorridentes, alegres e de 
bem com a vida, e nos tempos que 
estamos vivendo, cada vez mais é 
necessário esse tipo de gente por 
perto.
Como anda sua autoestima? 
Você tem cuidado de si, da sua 
aparência, do seu espírito? Aqui 

vão algumas dicas para cuidar 
da expressão que é sinônimo de 
alegria e felicidade, sentimentos 
esses capazes de transformar 
não somente o seu dia, mas o das 
pessoas ao seu redor.

Dica de quem entende do assunto
Segundo a doutora Dra. Rosiene Silva 
de Brito, cirurgiã dentista, especialista 
em ortodontia - CRO: SP 108031, 
alguns hábitos contribuem para a 
saúde do seu sorriso:

Escovação adequada e uso do fio 
dental;
Visitar o dentista regularmente, de 
preferência a cada seis meses;
Não se esqueça de realizar a limpeza 
da língua;
Mantenha uma alimentação 
balanceada;
Faça o uso adequado do flúor,com 
cremes dentais fluoretados;
Evitar o fumo e o consumo de bebidas 
alcoólicas;

Se você é uma pequena empreendedora já 
sabe que tão importante quanto oferecer 
um produto de qualidade é conseguir 
que o seu produto se destaque  para o 
seu cliente final. Um fator que pode ser 
crucial para que o seu cliente escolha entre 
o seu produto e o da concorrência, é a 
embalagem. 
Vamos entender o quão é importante você 
dar atenção a embalagem do seu produto: 
Uma boa embalagem se destacará se você 
investir mais. Pode ter certeza que isso vai 

influenciar na decisão final do cliente se 
ele estiver indeciso entre o seu produto e o 
da concorrência.

Não é só estética!
Você tem que pensar em algo que seja 
bonito e funcional, ou bonito e reutilizável, 
ou até mesmo algo bonito e afetivo que 
mexa com a emoção das pessoas. Hoje 
é possível criar embalagem criativas e 
baratas. 
Se você está começando, faça algo simples 

que você mesma possa desenvolver, como 
laços de fitas, carimbos ou até mesmo 
cartinhas de próprio punho em papéis 
coloridos. Tenho certeza que os clientes 
vão amar o seu empenho. 
Outro dia fiz uma compra em um brechó 
on-line, a empreendedora escreveu uma 
cartinha linda de próprio punho. Eu fiquei 
encantada com a dedicação dela e com 
certeza ganhou meu coração. Às vezes são 
nos pequenos detalhes que você ganha e 
fideliza o cliente. 

Saúde bucal e autoestima

Embalagem faz toda a diferença

A peça ideal para cada tipo físico
Corpo triângulo: Peças com muito volume nos ombros, como blusas 
com mangas, bufantes e blazers com ombreiras são ótimas opções para 
esse biótipo, isso por que elas dão a impressão de que você também tem 
volume na parte superior, já que esse biotipo o volume está concentrado 
no quadril. 

Corpo retangular: Peças que afinam a cintura são perfeitas, como blazers 
e casacos mais acinturados, calças com amarração na cintura como a 
clochard vão dar volume ao quadril, deixando o corpo mais harmonioso. 
Os cintos também são ótimos aliados para quem tem esse biotipo. 

Corpo ampulheta: As peças que acentuam mais a silhueta são perfeitas 
para esse biotipo. Calça cintura alta, saia lápis e vestido envelope, 
favorecem muito esse biotipo os cintos são muito bem vindo pra 
ajudar a marcar a cintura.

Corpo Oval: Para esse biotipo peças que criam uma linha vertical 
como sobreposições, blazers, cardigã, echarpes, decotes em U ou 
em V. Looks monocromáticos ajudam a alongar a silhueta, uma 
excelente opção para esse biotipo. 

Corpo triângulo invertido: Usar peças que levam volume para 
a parte inferior do corpo, como saias godê, peças com tons 
mais claros na parte de baixo e  coloque toda a atenção no quadril para 
conseguir equilibrar com os ombros. 

Quando o inverno chega vem a 
pergunta: o que eu faço com os 
vestidos e saias de verão? 
Você pode usar com blazers que  da 
muito glamour ao look e também 
funciona bem com saias; para quem 
tem quadris largos e quer disfarçar, o 
cardigã comprido é perfeito; as meias 
mais grossas como fio 40, 50, e 60 
ajudam a aproveitar os vestidos e saias 
do verão.  

Como usar vestido no inverno
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .......................................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ..................................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, SALA DE  

JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK ...........................................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S, 

PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 
município e comarca de JAGUARIÚNA-
SP, faz saber que exibiram os documentos 
exigidos por lei, a fim de se casarem:

KLEBER THEMOTEO DE ALMEIDA e CLARA 
MITIA DE PAULA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em ARE-
ADO, MG, no dia 08 de setembro de 1985, residente 
e domiciliado na Rua Aristides Rizzoni, Nº 64, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de VICEN-
TE THEMOTEO DE ALMEIDA e de ELY RODRI-
GUES DA COSTA ALMEIDA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, tecnóloga de alimentos, solteira, nascida em 
SOBRAL, CE, no dia 17 de novembro de 1984, resi-
dente e domiciliada na Rua Aristides Rizzoni, Nº 64, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOSÉ ALBERTO DE PAULA e de MARIA DE FÁTI-
MA DE PAULA. 

LUCAS GABRIEL LOPES e RAFAELLA ROSSI 
JORGE ALVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, au-
tônomo, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
14 de março de 1993, residente e domiciliado na Rua 
Horácio Carraro, Nº 409, Jardim Europa, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de NELSON FRANCISCO LOPES e de 
VÉRA LÚCIA VILELLA LOPES. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, servidora pública, solteira, nascida em 
SUZANO, SP, no dia 14 de janeiro de 1996, residente 
e domiciliada na Rua Benedito Ferreira Marques, Nº 
47, , CAMPINAS, SP, filha de AUGUSTO CESAR 
MOREIRA JORGE ALVES e de ANDRÉA LILIAM 
ROSSI JORGE ALVES. 

EGON AUGUSTIN NEIS e LAURA HELLEN SILVA 
SIQUEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Analista 
de sistema, solteiro, nascido em ESTRELA, RS, no dia 
18 de março de 1979, residente e domiciliado na Rua 
Vicente Maudonet dos Santos, Nº 19, Jardim Berlim, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de EGON JOSÉ NEIS e de 
SUSANE ELISABETH AUGUSTIN NEIS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, pedagoga, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 19 de dezembro de 1982, 
residente e domiciliada na Rua Vicente Maudonet dos 
Santos, Nº 19, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de UGO FAUSTINO SIQUEIRA e de ZILDA FRAN-
ÇA SILVA. 

VALDEMIR BISPO DOS SANTOS e MICHELE 
BARBOSA DE CAMARGO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, coordenador de produção, solteiro, nascido 
em JITAÚNA, BA, no dia 03 de agosto de 1978, resi-
dente e domiciliado na |Avenida Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de GERVA-
SIO BISPO DOS SANTOS e de VALDECI MATEUS 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 09 de maio 
de 1985, residente e domiciliada na Avenida Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ALCIDES DE CAMARGO e de MARIA JOSÉ 
BARBOSA DE CAMARGO. 

LUIZ PAULO DIAS DE OLIVEIRA e CLAUDIA 
VOLTARELI COSTA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, frentista, solteiro, nascido em OSASCO, SP, no dia 
20 de novembro de 1992, residente e domiciliado na 
Avenida Alexandre Marion, Nº 1940, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
e de GIVANILDA DIAS. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, Recepcionista, solteira, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 02 de maio de 1995, residente e domiciliada 
na Avenida Alexandre Marion, Nº 1940, Vargeão, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ DA SILVA COSTA e 
de REGINA GUSMÕES VOLTARELI. 

ADRIANI ROBERTO DE SOUZA, de nacionalidade 
Brasileira, corretor de imóveis, solteiro, nascido em 
VALINHOS, SP, no dia 20 de abril de 1972, residente 
e domiciliado na Rua Joaquim Bueno, Nº 225, Jardim 
Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de PAULO RO-
BERTO DE SOUZA e de JACIRA RAMALHO DE 
SOUZA e ÉLTON WELLINGTON MALACHIAS, de 
nacionalidade Brasileira, corretor de imóveis, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 29 de setembro de 
1982, residente e domiciliado na Rua Joaquim Bueno, 
Nº 225, Jardim Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ANTONIO ROBERTO MALACHIAS e de EDNIR 
APARECIDA DA SILVA MALACHIAS. 

JOSÉ FERNANDES PINTO e IRIS DE FÁTIMA 
FARIA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, di-
vorciado, nascido em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 
SP, no dia 27 de abril de 1963, residente e domiciliado 
na Rua José dos Reis, Nº 84, Nova Jaguariúna III, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ APARECIDO OSO-
RIO PINTO e de IRENE APARECIDA DE MELLO 
PINTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, cuidadora, 
divorciada, nascida em INHUMAS, GO, no dia 18 de 
março de 1968, residente e domiciliada na Rua José dos 
Reis, Nº 84, Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOÃO EGIDIO DE FARIA e de IRENE LUI-
ZA DA COSTA FARIA. 

ROBERTO DE JESUS SANTOS e ISADORA CA-
ROLINA PINEDA SANTOS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, treinador de equinos, solteiro, nascido em 
VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, no dia 31 de agosto 
de 1989, residente e domiciliado na Rua José Apare-
cido Teodoro, Nº 68, Vila Guilherme, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de GESSI GONÇALVES DOS SANTOS e 
de MARIA NEUZA NORBERTA DE JESUS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 01 de novembro de 2001, 
residente e domiciliada na Rua José Aparecido Teodo-
ro, Nº 68, Vila Guilherme, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VALTERCIDES DOS SANTOS e de VERA LUCIA 
APARECIDA PINEDA SANTOS. 

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

JAGUARIÚNA, 07 de maio de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 07 de maio de 2021  à  13 de maio de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
39º Daniela Christina de Andrade e Silva    

 
Holambra, 07 de maio de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 07 de maio de 2021  à 13 de maio de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Farmacêutico – Holambra   
Classificação Candidato 
03º Fernanda Alves da Costa 

 
 

Holambra, 07 de maio de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 07 de maio de 2021  à  13 de maio de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia 
Classificação Candidato 
109º Samuel Paulo Aliotto Crivellari 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Paulínia 

Classificação Candidato 
65º Damaris Cayres Zetoles Calado  
 

Holambra, 07 de maio de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 


