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Novas medidas no combate a disseminação 
da Covid-19 são adotas em Amparo

Cosmopolense Marcus Viana é dupla da atriz 
Maria Joana na Super Dança dos Famosos

Trilhos do Jequitibá é contemplada 
em projeto da CPFL Energia

Morungaba entra na Rota do 
Cicloturismo Regional

Prefeitura de Pedreira 
implanta novas atrações 
turísticas no Morro do Cristo

O projeto da Unidade de Campanha de Jaguariú-
na foi selecionado para ser apresentado no 27⁰ Con-
gresso Mundial de Arquitetos (UIA) 2021, maior 

evento do gênero na área de arquitetura e urbanismo 
em todo o mundo e acontece pela primeira vez no 
Brasil. A apresentação será feita pelo arquiteto Pau-

lo Fraga Silveira, autor do projeto, em julho, no Rio 
de Janeiro.       

             Página 3

Este é o maior evento do gênero na área de arquitetura e urbanismo em todo o mundo

O prefeito de Amparo, Carlos 
Alberto, usou as redes sociais nesta 
semana para anunciar que, em reu-

nião com empresários do municí-
pio, novas medidas foram tomadas 
visando o combate da dissemina-

ção do coronavírus. As novas re-
gras de enfrentamento à pandemia 
já estão valendo.        Página 6

Que a dança é universal e 
atemporal todo mundo sabe. 
Várias modalidades, ritmos, 
origens e muitos adeptos. No 

mundo da fama, inclusive, 
atrizes e atores se jogam para 
competir na Dança dos Famo-
sos do Domingão do Faustão, 

que tem 17 temporadas e chega 
a sua edição ‘Super Dança dos 
Famosos’.       
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Projeto da Unidade de Campanha de Jaguariúna é 
selecionado para Congresso Mundial de Arquitetura

DIVULGAÇÃO

Até o momento, a unidade já atendeu mais de 35 mil pessoas

A Prefeitura de Pedreira, por 
meio de suas secretarias muni-
cipais de Turismo e de Obras e 
Vias Públicas, está implantan-
do no Complexo Turístico do 
Morro do Cristo uma nova lan-
chonete, o Jardim das Oliveiras 

com a remodelação do patamar 
que abriga a imagem do Cristo 
Redentor, a reforma do telefé-
rico e a revitalização das Es-
tações da Via Sacra. As obras 
fazem parte do projeto de revi-
talização do Morro.    Página 5

A reforma está sendo possível por meio de convênio com o Governo do Estado

IVAIR OLIVEIRA E SAMUEL OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO
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A apresentadora fez seu 
primeiro programa e recebe 
julgamentos de que ela não 
nasceu para fazer isso, que 
isso ou aquilo; a blogueira 
iniciante não fala muito bem; 
a maquiadora não sabe fazer 
delineado gatinho perfeita-
mente; eu não sou suficiente; 
eu não fiz o melhor. Enfim. 
Perceba como o julgamento 
pode ser apresentado em todo 
momento, sejam elas consigo 
mesmo ou com os outros.

A ação de julgar é tão au-
tomática que a reflexão é ne-
cessária. Julgamento não é 

bom para ninguém. Quando 
nos autojulgamos estamos in-
terferindo em nossa evolução 
e, quando julgamos o outro, 
na evolução dele.

O fato é que existem mui-
tas coisas julgáveis: péssimas 
atitudes como maus tratos 
de todos os tipos, falsidade, 
os vários tipos de violência, 
não usar máscara durante a 
pandemia e fazer aglomera-
ções... uma infinidade de coi-
sas. Mas, uma das coisas que 
não é de nosso dever julgar é 
o trabalho do outro.

Ninguém sabe o que a 

pessoa fez para chegar até ali, 
quantas noites sem dormir, a 
distância da família ou qual-
quer sacrifício feito durante 
o processo. É por conta disso 
que muitas pessoas desistem, 
pois não aguentam o peso 
do julgamento e, afinal, nin-
guém deveria aguentar mes-
mo. Tem que ser muito forte 
e resiliente para não se abalar 
com esse tipo de coisa. 

Que sejamos mais luz, 
aquela luz que discursamos 
ser nas redes sociais. Se não 
tem nada de bom a dizer, 
não diga!

EDITORIAL
Julgamento fácil
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COBERTURA

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

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

Tomaz de Aquino Pires*

A Casa da Memória Padre Gomes tem procurado a 
coleção de jornais de Jaguary dos anos 1940/1941, pu-
blicados pela Paróquia de Santa Maria. Objetiva res-
taurá-los e enriquecer sua Reserva Técnica com estes 
preciosos originais, que permaneçam neste Museu Do-
cumental, tipo de Arquivo Público, enriquecendo nosso 
acervo histórico para consulta dos estudiosos. Conforme 
registramos em edição anterior, Pe. Mílton Sant’Anna 
era o diretor responsável, fundador da empresa, vigário 
local e conceituado sacerdote de origem baiana. Muito 
combativo. Evangelizava, denunciava, botava a boca no 
trombone. Discípulo de Maria Santíssima, piedoso. Era 
auxiliado pelo Prof. Oscar de Almeida, diretor do grupo 
escolar. Ele era o redator oficial. Era um educador dedi-
cado, enérgico, responsável, engajado com a vida da es-
cola e do Distrito de Paz, literato e poeta. Outro auxiliar 
com idênticas virtudes e talentos da mesma estirpe, era 
o médico local: Dr. Deodoro Reis, escritor, poeta, confe-
rencista, diretor intelectual do jornal.  Conhecido como 
Dr. Baiano, mas não gostava do apelido. Temos registra-
do que cuidou da Matriz em meados do ano 1940, 16 de 
julho: reboco e pintura externa e troca do altar-mor em 
madeira por mármore claro. A Comarca de Mogi-Mirim, 

através do correspondente de Jaguary traz substanciosas 
notícias das realizações do Pe. Mílton Santana neste ano 
de 1940, sua despedida da Paróquia de Santa Maria, pois 
em janeiro de 1941 ele foi transferido para a Paróquia de 
S. Sebastião em Limeira. Chegou em meados de 1939, 
permanecendo um ano e meio em Jaguary.  E a edição 
de 12/12/1940 afirma: “S. Revma está se consagrando à 
cultura religiosa e cívica de sua paróquia com alma e co-
ração. Sabe Deus quantas lutas, esforços - quantas amar-
guras terá passado o novel levita no santo desígnio de ser 
útil àquela Vila e ao seu povo principalmente à mocidade 
de um e outro sexo. Reformou a Igreja, dotou-a de alfaias, 
pô-la em movimento, revigorou-lhe o culto, fundando as-
sociações religiosas e civis, edificou um pavilhão que vai 
constituir-se em centro de reunião da mocidade, afastando-
-a de mil ocasiões perigosas, tais como o jogo (baralho a 
dinheiro), as bebidas, as diversões pouco dignas, e criando-
-lhe um ambiente sadio, sob sua direção e convivência de 
mestre e amigo. Grande foi a Festa da Padroeira celebrada 
com tríduo nos dias 12,13 e 14. E a Festa com cerimônias 
solenes no dia 15 de dezembro. O pavilhão referido em “A 
Comarca foi a Sede dos Marianos inaugurada nessa data. 
Salão social de atividades religiosas fica ao lado direito da 

Prefeitura, último prédio adquirido pelo município, perten-
cente à Secretaria de Saúde. Para esta festa e inauguração 
chegaram 600 jovens Marianos das cidades vizinhas, trou-
xeram Banda Musical, vieram acompanhados dos respec-
tivos sacerdotes da Diocese de Campinas, inclusive S. Ex.ª 
Revma D. Francisco de Campos Barreto, Bispo da diocese. 
Sacerdotes e coral de  Marianos cantaram  a Missa “DE 
ANGELIS” em latim. Churrasco aos 600 Marianos e cle-
ro visitante. Assembléia Solene na nova sede, discursos de 
grandes oradores, cônegos e do jornalista Paranhos da Si-
queira.Palavra do presidente local dos  Marianos, Sr. Carlos 
Turato. Agradecimento final do Pe. Milton Santana e do Sr. 
Bispo Diocesano. Chovia a cântaros, mas isto não impediu 
a fervorosa procissão de sair  com Bênção e finalização no 
adro da Igreja. A imprensa comentou que a “Concentração 
Mariana levada a efeito foi uma verdadeira consagração. 
Jaguary escreveu neste dia no livro de seus fastos, uma pá-
gina de ouro. Foi a 1ª vez que por estes lados da Mogiana se 
viu tamanha aglomeração de pessoas que emprestaram seu 
entusiasmo à Vila”.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

“A voz do Jaguary” quinzenário do padre de 1940 

João Rodrigues*

Muito se fala no conceito de Cidades Inteligentes, po-
rém algo fundamental nesta questão não é a tecnologia, 
mas sim PESSOAS, e em especial o Líder Inteligente, que 
é a peça fundamental para que tenhamos uma Cidade In-
teligente, mas o que vem a ser esta tal Cidade Inteligente? 
Ela é uma cidade com foco na melhoria da qualidade de 
vida do cidadão, e, isto sim, pode passar pela tecnologia 
do Wifi na Praça, a Lampada de LED, mas apenas isto, 
não torna uma Cidade Inteligente, precisamos de pessoas 
com uma Visão Estratégica, onde introduzam na socie-
dade o poder crítico de pensamento para podermos saber 
Que Cidade Temos e qual a Cidade que Queremos?

Ao se questionar sobre estas duas questões começa-
remos a movimentar as pessoas e com isto Líderes Inte-
ligentes surgirão como parte fundamental para auxiliar 
as partes interessadas, Poder Público, Iniciativa Priva-
da, Entidades e Pessoas a trilhar este caminho para a 
transformação da Cidade Inteligente.

Uma Cidade Inteligente precisa ter Governança Di-
gital, Transparência nas informações e isto só se con-
segue quando o Líder Inteligente que está a frente do 
processo tem uma visão estratégica de como chegar do 
Ponto A (onde estamos) para o Ponto B (onde quere-
mos chegar), este Líder precisa ter conhecimento de 
politicas públicas, fontes de financiamento, conhecer 
os editais, ter acesso as informações e desenvolver no-
vas lideranças.

A clareza de onde se quer chegar é fundamental para 
o Líder Inteligente, Tonny Robbins diz que 80% do su-
cesso está na visão estratégica e 20% no passo a passo 
do dia a dia, as ações que tem que tomar, depois de 
fazer o planejamento estratégico, pois lá se responde a 
pergunta do que temos e o que queremos.

Um Líder Inteligente precisa alinhar as pessoas, 
unir forças, unir entes públicos, privados, educacionais 
e pessoas nesta caminhada de anos, em prol do interes-
se coletivo e não individual, ele precisa fazer com que 
as pessoas participem da elaboração do Plano Diretor, 
participando de audiências públicas, pois é nelas que 
você irá ver o caminho que a cidade seguirá nos pró-
ximos 10 anos e o que se projeta para daqui a 50 anos.

Este Líder Inteligente precisa ter algumas compe-
tências como:

Comunicação: Ele precisa se fazer entender e isto se 
consegue através de uma linguagem simples e que as 
pessoas mais simples entendam;

Capacidade Crítica: aqui não é critico no sinal de 
se colocar defeito, mas sim o de questionar se não tem 
outra alternativa melhor para o problema apresentado e 
ir em busca de uma solução melhor;

Conhecimento em Leis: é imprescindível o entendi-
mento de Leis, para que possa sempre estar dentro da 
legalidade as propostas feitas;

Engajar Pessoas: Pessoas se engajam quando elas 

são convidadas a participar e são ouvidas e fazem parte 
do processo;

O desafio maior para termos uma Cidade Inteligente 
passa pela formação de Líderes Inteligentes, pois ainda 
falta acesso ao conhecimento,  se você não sabe que 
tem aquela solução e onde encontrar ou acessar,  não 
resolve o problema que o cidadão lhe apresenta.

No 1º ano de mandato de uma gestão municipal é que 
se define o que será feito nos próximos 4 anos, pois é 
preciso votar o Plano Plurianual conhecido como PPA, 
que é o instrumento de planejamento governamental 
onde se detalha o que será realizado a médio prazo, e 
onde se define procedimentos, objetivos e metas, por 
isto é importante a participação da sociedade para in-
formar aos Líderes Públicos que cidade você quer para 
os próximos anos, e participar como Líder Inteligente 
para a solução em prol da melhor qualidade de vida do 
cidadão.

A união de todos de forma a pensar no coletivo e não 
no individual nos fará cada vez mais fortes deixando 
nossa cidade melhor para se viver no hoje, e no amanhã 
das novas gerações.

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Negócios – 
Empreendedor do Bem

Líder inteligente
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Este é o maior evento do gênero na área de arquitetura e urbanismo em todo o mundo

O projeto da Unidade 
de Campanha de Jaguariú-
na foi selecionado para ser 
apresentado no 27o Con-
gresso Mundial de Arqui-
tetos (UIA) 2021, maior 
evento do gênero na área 
de arquitetura e urbanismo 
em todo o mundo e acon-
tece pela primeira vez no 
Brasil. A apresentação será 
feita pelo arquiteto Paulo 
Fraga Silveira, autor do 
projeto, em julho, no Rio 
de Janeiro..

Concebida para cen-
tralizar o atendimento de 
pacientes com síndromes 
gripais e suspeitas de 
Covid-19, a Unidade de 
Campanha de Jaguariú-
na foi inaugurada no dia 
22 de abril de 2020, logo 
no início da pandemia de 
coronavírus no Brasil. 
O centro – localizado ao 
lado da Unidade de Pron-
to-Atendimento (UPA) 
24h –, conta com cerca de 
500 metros quadrados de 

área e 29 leitos. Sete lei-
tos, localizados em salas 
de alvenaria, ficarão como 
legado após a pandemia, 
sendo incorporados à uni-
dade 24h. 

“Esse trabalho foi sele-
cionado por sua qualidade 
funcional e pela questão da 
emergência em saúde com 
elementos de uso temporá-
rio, além do baixo custo de 
montagem e manutenção”, 
explica o arquiteto. Além 
disso, Paulo destaca o ca-
ráter social da unidade, 
que não teve custo para a 
Prefeitura de Jaguariúna 
- o arquiteto não cobrou 
pela elaboração do projeto. 

“O projeto foi realizado 
em uma semana e as insta-
lações ficaram prontas dia 
20 de abril. Foi utilizado 
o conceito da arquitetura 
efêmera para que as ins-
talações ocorressem em 
tempo reduzido. O proje-
to compreendeu parte da 
reforma da UPA, onde o 

antigo estacionamento de 
ambulâncias e carros mu-
nicipais foi desativado e 
transformado em enferma-
ria e conectado à expansão 
do setor específico para 
atender casos de suspeita 
de Covid”, conta o autor 
do projeto.

A Unidade de Campa-
nha é composta por quatro 
tendas de 10mx10m, em 
estrutura metálica e cober-
tura em lona, para aten-
dimento, sala de espera, 
consultórios, medicação 
e observação. Outros 100 
m² são em edificação per-
manente para leitos de en-
fermaria caráter provisório 
em alvenaria de blocos de 
concreto pré-moldado, es-
trutura de cobertura em 
aço e cobertura em telha 
metálica.

“Essa seleção de nossa 
Unidade de Campanha de-
monstra que nossa estraté-
gia foi acertada. Com um 
projeto inovador ao invés 

Projeto da Unidade de Campanha de Jaguariúna é 
selecionado para Congresso Mundial de Arquitetura

Cosmopolense Marcus 
Viana é dupla da atriz 
Maria Joana na Super 
Dança dos Famosos

Trilhos do Jequitibá é contemplada em projeto da CPFL Energia

Até o momento, a unidade já atendeu mais de 35 mil pessoas

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

IVAIR OLIVEIRA E SAMUEL OLIVEIRA

de contratarmos uma em-
presa e trazer um projeto 
pronto, estrutura pronta, 
optamos por fazer pelo 
município com a elabo-
ração do projeto acompa-
nhada passo a passo, num 
tempo recorde, com quali-
dade e menor preço”, ava-
lia a secretária de Saúde de 

Jaguariúna, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão.

Congresso
O 27o Congresso Mun-

dial de Arquitetos 2021 
inscreveu 894 projetos e 
artigos de 62 países e de-
verá ser realizado de 18 a 
22 de julho deste ano, no 

Rio de Janeiro. O evento 
tem como tema “Todos 
os mundos, um só mun-
do” e contará com a par-
ticipação de especialistas 
dos mais diversos países, 
apresentando projetos, 
ideias e inovações elabo-
radas em diferentes con-
textos e realidades.

O quadro tem clima comemorativo, pois é o último ano de Faustão na Globo

DIVULGAÇÃO

Conheça mais sobre o cosmopolense em suas redes sociais: @marcus_viana

Paula Partyka

Que a dança é universal 
e atemporal todo mundo 
sabe. Várias modalidades, 
ritmos, origens e muitos 
adeptos. No mundo da 
fama, inclusive, atrizes 
e atores se jogam para 
competir na Dança dos 
Famosos do Domingão 
do Faustão, que tem 17 
temporadas e chega a sua 
edição ‘Super Dança dos 
Famosos’.

A edição especial reúne 
os melhores participantes 
da competição. Ao todo, 
18 casais voltam para o 
palco e encaram novamen-
te o desafio de dançar di-
versos ritmos. 

A atriz Maria Joana, 
campeã do Dança dos Fa-
mosos de 2017, disputa 
a edição 2021 ao lado do 
professor cosmopolense 

Marcus Viana. Maria Jo-
ana encara a participação 
como uma grande home-
nagem aos participantes 
de todas as edições e ao 
apresentador, que decidiu 
não apresentar mais pro-
gramas semanais.

O professor Marcus, 
por sua vez, conta que 
participar desta disputa 
era um sonho antigo. Ele 
que é formado em Educa-
ção Física, é professor na 
Escola das Artes de Jagua-
riúna, já morou no Rio de 
Janeiro e no exterior, tem 
vários trabalhos na TV e 
com artistas como Daniel, 
Claudia Leite, diz que a 
atriz está animada e bons 
frutos a dupla irá colher.

A primeira rodada da 
Super Dança ocorreu no 
domingo, 16, e a dupla 
venceu e se classificou di-
retamente para a semifinal 

Paula Partyka

Nesta semana a CPFL 
Energia realizou oficial-
mente a doação de mais 
de R$842 mil para 13 
Organizações Não-Go-
vernamentais (ONGs) de 
São Paulo e Rio Grande 
do Sul. Em São Paulo, as 
organizações recebem um 
total de R$447 mil, divi-
didos entre elas. Em Ja-
guariúna, a Organização 
da Sociedade Civil de In-
teresse Público (OSCIP) 
Trilhos do Jequitibá é a 
contemplada.

A doação faz parte da 
ação “Desconto Eficien-

te” que arrecadou doações 
de R$50 de cada clien-
te que comprou uma das 
quase 17 mil geladeiras 
vendidas com até 50% de 
desconto em parceria com 
o Magalu no projeto de 
eficiência energética. O 
objetivo da ação foi pro-
mover a transformação 
do mercado de eficiência 
energética por meio do 
estímulo às novas tecno-
logias.

Além das doações, a 
CPFL investiu R$45 mil, 
para que uma consultoria 
promova a capacitação 
das pessoas que parti-
cipam dos projetos das 

ONGs. Eles terão acom-
panhamento de profis-
sionais especializados 
durante seis meses para 
instrução e implementa-
ção de projetos com os 
recursos doados.

De acordo com o dire-
tor presidente da Trilhos, 
Hilário Argemiro, receber 
a notícia da possibilidade 
de participar do projeto da 
CPFL gerou grande en-
tusiasmo, pois como boa 
parte das ONGs, devido 
à pandemia, a OSCIP es-
tava sem recursos finan-
ceiros para dar sequência 
nos projetos. “Este apoio 
é um reconhecimento do 

trabalho que fazemos em 
Jaguariúna desde 2007 e 
que agora teremos um fô-
lego para prosseguir com 
as ações”, comemora Hi-
lário. 

O valor recebido da 
CPFL será utilizado nos 
três projetos da OSCIP: 
Compostagem de resí-
duos orgânicos, Hortas 
Urbanas e projeto ECO 
KIDS (realização de hor-
tas em creches e escolas). 
Estes projetos são realiza-
dos em parceria com a As-
sociação Carisma e conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Jaguariúna e UneE-
duK/Unifaj.

Sobre o projeto
No projeto, ao comprar 

a geladeira nova, moderna 
e mais eficiente, com tec-
nologia Inverter, o cliente 
tinha que dar a sua antiga 
para ter o desconto, e, ao 
comprar, doava também 
R$50 para as ONGs sele-
cionadas com o apoio do 
Instituto CPFL. As insti-
tuições escolhidas aten-
dem pessoas de todas as 
idades, desde crianças e 
jovens a idosos, e reali-
zam trabalhos envolvendo 
meio ambiente, educação 
e cultura, saúde e bem-es-
tar e redução de desigual-
dades sociais.

A ação faz parte do com-
promisso da CPFL Energia 
com sustentabilidade por 
meio de investimentos, 
em todas as empresas do 
grupo, para viabilizar a 
transformação do setor de 
energia no Brasil e reduzir 
os impactos gerados pela 
natureza do seu negócio. 
Até 2024, o grupo tem 
previsão de aplicar mais 
de R$1,8 bilhão para im-
pulsionar a transição para 
uma forma mais susten-
tável e inteligente de pro-
duzir e consumir energia, 
maximizando impactos 
positivos na comunidade e 
na cadeia de valor.

da competição. As duas 
apresentações foram elo-
giadas — tanto pelo júri 
artístico, quanto pelo júri 
técnico — por conta leve-
za e elegância que a atriz 
apresentou.

A estreia
A estreia da última edi-

ção da Dança dos Famosos 
fez o Domingão do Faustão 
igualar um recorde que já 

durava mais de um ano. No 
domingo, 16, o programa 
registrou 19,3 pontos na 
Grande São Paulo, igualan-
do feito da edição histórica 
de 15 de março de 2020, 
quando a atração foi ao ar 
pela primeira vez sem pla-
teia por conta da pandemia.
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Município entra na Rota 
do Cicloturismo Regional
Agora, Morungaba deve definir uma data para o 
Dia Municipal do Cicloturismo que integrará o 
calendário oficial de eventos da cidade

regional das rotas para os 
ciclistas que pode chegar 
a um trajeto de 230 km, 
integrando os atrativos 
dos municípios. De acor-
do com o diretor, atual-
mente existem cerca de 70 
trilhas turísticas a serem 
visitadas entre Campinas 
e Morungaba, passan-
do por Sousas e Joaquim 
Egídio por meio das ciclo-
vias rurais, onde os ciclis-
tas podem observar belas 
fazendas, arquiteturas 
históricas e religiosas, es-
tações ferroviárias, plane-
tários, montanhas, usinas 
hidrelétricas e inúmeras 
cachoeiras, contemplando 
atrativos do turismo rural 
da região.

O diretor Julio expli-
ca que estas rotas serão 
muito mais divulgadas e, 
ficando mais conhecidas, 
consequentemente serão 
mais visitadas pelos ci-
clistas que vem crescendo 
dia a dia na região.

O cicloturismo é uma 
forma de turismo que con-
siste em viajar ou explorar 
uma determinada região, 
utilizando como meio de 

transporte uma bicicleta. 
É uma maneira muito sau-
dável, econômica e ecoló-
gica de se fazer turismo. 
O mapa das rotas do ciclo-
turismo regional consiste 
em uma parceria entre os 
municípios com o objetivo 
de organizar e fomentar o 
turismo de aventura com 
segurança. 

“O número de ciclistas 
que passa por nossa cida-
de aos finais de semana é 
muito grande, sendo assim, 
essa parceria inicialmente 
entre Morungaba, Sousas, 
Joaquim Egídio, Campi-
nas e, em breve, com as 
demais cidades vizinhas, 
pode aquecer o comércio 
local e a rede hoteleira. Te-
nho certeza de que, mesmo 
em meio à pandemia, esse 
olhar diferenciado para 
o cicloturismo regional é 
muito importante para nos-
sa cidade, pois a partir do 
momento que pudermos 
organizar eventos voltados 
aos ciclistas de aventura, 
quem sairá ganhando é 
nossa cidade em todos os 
sentidos”, explica o diretor 
de Turismo de Morungaba.

 Morungaba

Reunião realizada no Centro de Informações Turísticas de Morungaba

DIVULGAÇÃO

Fundo Social dá início à campanha 
Inverno Sem Frio

 Holambra 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Este game teve sua 
estreia no dia 7 e em 
pouco menos de uma 
semana alcançou uma 
marca de 3 milhões 
de cópias, mas por 
quê foi um sucesso? 

Ao que parece a 
Capcom se sentiu motivada após o su-
cesso do Resident Evil 7, um jogo que, 
quando anunciado, muitos jogadores fi-
caram preocupados devido ao fiasco do 
Resident Evil 6. 

 Então ao apresentar que o Resident 
Evil 7 é em primeira pessoa, ou seja, o 
jogador não vê o personagem como um 
todo, somente algumas partes como mãos 
e pés, o que muitos fãs não gostaram a 
princípio, mas após o seu lançamento é 
que os jogadores puderam jogar e ter a 
sensação de terror trazida novamente para 
a franquia, não somente com a ambienta-
ção, mas com o Jack Backer te perseguin-
do, trouxe uma nova luz a franquia.  

O terror, que foi posto de lado com 
Resident Evil 5 e 6, retorno do gênero 
de terror em Resident Evil 7, com a sua 
maior novidade o novo 
motor gráfico o RE En-
gine, que possibilita a 
melhor captura de mo-
vimentos do corpo e da 
face. Ao qual teve sua 
estreia neste jogo, que 
possibilitou uma me-
lhor qualidade nos Remakes da franquia 
Resident Evil e agora com o Resident 
Evil: Village, com essa tecnologia mais 
aprimorada. 

As gravações para fazer as capturas 
dos movimentos foram feitas nos estú-
dios da Santa Monica, mesmo estúdio 
responsável pelos jogos e God of War.  

Resident Evil: Village só foi um su-

cesso devido a anos 
de tentativas com er-
ros e acertos, dentro 
da franquia Resident 
Evil, ao qual sempre 
busca de alguma for-
ma inovar.  

Houve muitas pes-
quisas para a criação de cenários, perso-
nagens e inimigos estes conteúdos estão 
disponíveis nos extras do jogo. Este foi 
o primeiro Resident Evil com tantas ar-
tes conceituais feitas e divulgadas, o que 
mostra o trabalho nas pesquisas e a de-
dicação que os desenvolvedores tiveram 
em criar o Reisent Evil: Village. 

A trama do jogo se resume em sal-
var a Rose filha de Ethan e Mia, que foi 
sequestrada pelo Cris Redfield. Neste 
caminho o jogador vai passar por di-
versos cenários muito bem estrutura-
dos como cabanas, vilarejos, castelos... 
e enfrentar muitos inimigos e puzzles, 
um item que foi retirado da franquia 
foi o Item Box esta caixa servia para 
o jogador não ficar cheio de itens e os 
itens guardados poderiam ser pegos em 

outra item box.   
O mapa do jogo foi 

feito propositalmente 
para criar a necessida-
de de o jogador olhar 
muitas vezes para tentar 
se encontrar. Uma coi-
sa que Resident Evil: 

Village soube criar muito bem é a ten-
são, são vários momentos que o joga-
dor vai parar e falar “não vou olhar para 
trás” ou vai levar algum susto. Isso tudo 
não teria sido possível se não houvesse 
estudos, para pegar o que funciona e o 
que não funciona. A Capcom criou um 
forte candidato para ganhar o evento 
The Games Awards. 

Uma ótima semana a todos e até a semana que vem. Não esqueçam de me seguir na 
Twitch e no YouTube no Canal “Navio Fantasmagórico”.

Resident Evil: Village um grande sucesso

O Fundo Social de 
Solidariedade de Holam-
bra dá início na próxima 
semana à campanha “In-
verno Sem Frio”, iniciati-
va que tem por objetivo a 
arrecadação de agasalhos, 
meias e cobertores para 
ajudar pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade 
social a enfrentar o perí-
odo de baixas temperatu-
ras que se aproxima. Em 
função da pandemia serão 
aceitas, a exemplo do que 
aconteceu no ano passado, 
apenas peças novas.

Empresários e morado-
res da cidade interessados 
em participar podem en-
tregar as doações a partir 

desta segunda-fei-
ra, 24, em um dos 
15 pontos de 
coleta espalha-
dos pela cidade. 
“Todos os itens 
arrecadados se-
rão encaminhados 
ao Departamento de 
Promoção Social, que irá 
destiná-los para as famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade monitoradas pela 
pasta”, explica a primeira-
-dama e presidente do Fun-
do Social, Yvonne Capato. 
“Peço que a comunidade 
nos auxilie nessa campa-
nha. Vamos juntos ajudar 
as pessoas que precisam 
neste inverno”.

A iniciativa de 
trabalho com pe-
ças novas se 
dá em função 
da prevenção 
à Covid-19. A 

con taminação 
por meio de roupas 

usadas é possível, uma 
vez que elas podem se tor-
nar fontes de transmissão 
da doença pelo contato. 
A distribuição dos itens 
acontecerá a partir do dia 
31 de maio, em formato 
adequado e protegido con-
tra o novo coronavírus. 
Mais informações sobre a 
campanha podem ser obti-
das por meio do telefone 
(19) 3802-4231.

Posse é a 5ª cidade que mais vacinou 
contra Covid-19 na RMC

Hospital recebe R$729 mil da 
Prefeitura em maio

 Santo Antônio de Posse

 Serra Negra

Com 19,6% da popu-
lação imunizada com a 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19, San-
to Antônio de Posse é 5ª 
cidade que mais vacinou 
contra a doença na Re-
gião Metropolitana de 
Campinas (RMC), com-
posta por 20 municípios. 
Ao todo, 6.740 doses do 
imunizante já foram apli-
cadas no município, sen-
do 4.603 da 1ª dose e 2.13 
da 2ª dose.

As informações são 
do ranking de vacinação 
do VacinaJá, plataforma 

digital do Governo do 
Estado de São Paulo que 
visa monitorar o proces-
so de imunização dos 
645 municípios do Esta-
do. O ranking é atualiza-
do em tempo real e pode 
ser acessado pelo site: 
www.vacinaja.sp.gov.br/
vacinometro, no botão 
“Ranking de Vacinação”.

A imunização contra 
o coronavírus no municí-
pio começou no dia 22 de 
janeiro, tendo sido imu-
nizados desde então pro-
fissionais da Saúde, tanto 
do setor público quanto 

privado, idosos institucio-
nalizados, funcionários do 
Lar São Vicente de Paulo, 
profissionais e alunos da 
APAE, população idosa 
acima dos 60 anos, pesso-
as com síndrome de down 
(18 a 59 anos), pacientes 
renais em diálise (18 a 59 
anos), transplantados imu-
nossuprimidos (18 a 59 
anos), pessoas com defici-
ência permanente (BPC): 
acima de 50 anos, pessoas 
com comorbidades acima 
de 50 anos e grávidas e 
puérperas com comorbi-
dades acima de 18 anos.

Representando o Prefei-
to Elmir Chedid, o Secre-
tário Municipal da Fazenda 
de Serra Negra Marcelo Al-
bertini, procedeu ao repasse 
de R$409.664,91 a Renato 
Cazotto De Santi, provedor 
do Hospital Santa Rosa de 

Lima, que estava acompa-
nhado do tesoureiro José 
Alexandre Malagodi. Foram 
R$315 mil do Tesouro Mu-
nicipal mais R$94.664,91 
do SUS.

Somado a outros R$ 320 
mil feitos na primeira se-

mana do mês, a Prefeitura 
entregou à Santa Casa de 
Serra Negra R$729.664,91 
somente no mês de maio. 
A municipalidade prevê 
que em 2021 irá repassar 
R$6.818.000,00 ao Hospital 
Santa Rosa de Lima.

Município é exemplo para  
o Brasil em evento da FNP

 Campinas

O prefeito Dário Saa-
di, que é vice-presidente 
da área de Saúde da Fren-
te Nacional de Prefeitos 
(FNP), apresentou nesta 
sexta-feira, 21, em evento 
virtual da FNP e do Con-
sórcio Conectar, um tra-
balho com indicadores de 
avaliação e monitoramento 
da pandemia de coronaví-
rus em Campinas. O pro-
jeto serve de exemplo para 
outras cidades do Brasil. 

“É um privilégio para 
a nossa equipe servir de 

exemplo na condução do 
combate à segunda onda 
da Covid-19. O convite e 
o reconhecimento da FNP 
endossam que o nosso tra-
balho foi bem feito. Os in-
dicadores levantados pela 
equipe técnica da nossa 
Secretaria de Saúde foram 
discutidos e aprovados 
por renomados profissio-
nais da FNP”, afirma o 
prefeito.  

A apresentação abor-
dou os indicadores de mo-
nitoramento precoce, apli-

cados por Campinas, que 
permitem avaliação de 
mudanças no padrão epi-
demiológico da pandemia 
de Covid-19. Conforme o 
estudo feito no município, 
alterações em indicadores 
da área hospitalar, labora-
torial e de adoecimento da 
população permitem mo-
nitorar como a pandemia 
está evoluindo e auxiliam 
as autoridades locais a 
planejarem ações de en-
frentamento da transmis-
são do vírus. 

A partir do mês de ju-
nho a Estância Climática 
de Morungaba passa a ser 
oficialmente a mais nova 
integrante do roteiro dos 
praticantes de cicloturis-
mo regional. A decisão 
foi acertada nesta semana 
entre os responsáveis pelo 
setor de turismo de Mo-
rungaba e Campinas. 

O diretor de Turismo, 
Cultura, Esportes e Lazer 
de Morungaba, Julio Cé-
sar de Moraes, recebeu 
a diretora de Turismo de 
Campinas, Alexandra Ca-
priolli, e o coordenador 
de Planejamento e Infor-
mação de Campinas, Eros 
Vizel. A reunião realizada 
no Centro de Informações 
Turísticas (CIT) também 
contou com a participação 
da técnica em Turismo, 
Débora Frare, e a funcio-
nária do departamento, 
Débora Viana - ambas de 
Morungaba.

Durante a reunião, fo-
ram discutidos vários as-
suntos sobre a modalidade, 
entre eles, a organização de 
eventos em conjunto entre 
Campinas, Sousas, Joa-
quim Egídio e Morungaba; 
a apresentação das trilhas; 
a criação de um passaporte 
em parceria com o comér-
cio local de cada cidade e 
a criação de um calendário 
regional de eventos em par-
ceria com cidades vizinhas 
como Amparo, Pedreira, 
Itatiba, Valinhos, Tuiuti e 
Bragança Paulista.

Durante o diálogo tam-
bém foram abordadas 
outras ações como a im-
plantação da sinalização 
cicloturística, a criação do 
Cadastro dos Ciclistas e 
a revisão do mapeamento 
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Gustavo na FNP 1
O prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis (MDB), foi 
eleito vice-presidente de 
Telecomunicações da Fren-
te Nacional de Prefeitos 
(FNP), que integra a área de 
Inovação e Tecnologia da 
entidade. A eleição e a pos-
se para a gestão 2021/2023 
foram realizadas durante a 
80ª Reunião Geral da FNP, 
feita de forma virtual nes-
ta quinta-feira, dia 20 de 
maio. Gustavo também é 
o atual presidente do Con-
selho de Desenvolvimento 
da RMC (Região Metro-
politana de Campinas). 
 
Gustavo na FNP 2
“Inovação e tecnologia são 
pilares importantes de nossa 
gestão à frente da Prefeitu-
ra de Jaguariúna. Não por 
acaso nossa cidade foi elei-
ta, pela segunda vez conse-
cutiva, a mais inteligente 
e conectada do Brasil até 
100 mil habitantes. Por isso, 
agradeço ao prefeito de Ara-
caju (SE), Edvaldo Nogueira 
Filho, presidente da FNP, e 
a todos os colegas prefeitos 
pela confiança e escolha de 
meu nome”, disse o prefeito. 
 
Em Brasília...
Aliás, por falar no prefei-

to de Jaguariúna, ele foi a 
Brasília nesta semana, onde 
fez uma série de visitas 
em busca de mais recursos 
para Jaguariúna. A primei-
ra parada foi na Secretaria 
Especial do Esporte, onde 
o prefeito solicitou a libe-
ração de recursos financei-
ros para a construção de 
duas arenas poliesportivas 
e para a cobertura de algu-
mas quadras em Jaguariúna. 
Depois, com o deputado Ba-
leia Rossi (MDB), Gustavo 
recebeu a notícia da insta-
lação da unidade do Poupa-
tempo em Jaguariúna, um 
pedido feito pelo prefeito.  
 
...por mais recursos
O emedebista também este-
ve com o secretário nacional 
de Habitação, Alfredo San-
tos, para confirmar a entrega 
de uma área no Florianópo-
lis para a construção de 115 
casas populares. Gustavo 
ainda visitou o secretário 
nacional de Assuntos Fede-
rativos, Erick Moura, onde 
solicitou o envio de mais do-
ses de vacina contra a Covid 
para Jaguariúna, além de lei-
tos de UTI e testes rápidos.   
 
Vacinas e Viracopos
Em nova reunião do Con-
selho de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana 
de Campinas, que reúne 
prefeitos e representantes 
do Estado e que tem o pre-
feito Gustavo Reis como 
atual presidente, os chefes 
do Executivo municipal 
decidiram dar sequência a 
reivindicação por mais va-
cinas e testes rápidos para 
a população. Outra delibe-
ração foi a aprovação de 
uma ação do Conselho e da 
Agemcamp junto ao Pro-
con-SP para questionar a 
política tarifária cobrada 
no Aeroporto de Viracopos.  
 
Parlamento Metropolitano
O presidente da Câmara de 
Jaguariúna, vereador Afon-
so Lopes da Silva, o Silva, 
participou na quinta-feira 
(20) da sede do Legislativo 
de Campinas da reunião da 
Associação do Parlamento 
da RMC. O encontro reuniu 
representantes da Secreta-
ria Estadual do Desenvol-
vimento Regional de São 
Paulo. Foram repassadas 
demandas levantadas pelos 
municípios da RMC a Fer-
nando Fernandes, subse-
cretário de Relacionamento 
com Municípios, que pro-
meteu levar as solicitações 
às secretarias e aos órgãos 
técnicos responsáveis.

 Bastidores do poderLucas Sia adota medidas 
para implantação de 
Casa da Juventude

 Artur Nogueira

Como funciona?
O Projeto de Lei será 

votado em sessão da Câ-
mara para decidir sobre a 
criação, composição, com-
petência e funcionamento 
do Conselho da Juventu-
de. Caso aprovado pela 
Câmara de Vereadores e 
quando criado um Conse-
lho Municipal da Juven-
tude na cidade, o prefeito 
irá formalizar o pedido de 
implantação da Casa da 
Juventude ao Governo do 
Estado - que já foi sinali-
zado durante visita do sub-
secretário. O Estado, por 
sua vez, irá analisar a via-
bilidade de trazer o projeto 
para Artur Nogueira. 

A Prefeitura deve indi-
car terrenos e ficará res-
ponsável pela aquisição 
de móveis e demais equi-
pamentos. O prazo médio 
para a entrega de cada uni-
dade é de oito meses.

O que a Casa oferece
Na Casa da Juventude 

serão instalados equipa-
mentos de ações de incen-
tivo à qualificação, em-
preendedorismo, busca de 
oportunidades de emprego 
e renda e área de trabalho 
colaborativo, estimulando 
a criação de novos projetos 
e negócios entre o público 
juvenil. Além de cursos, a 

Casa da Juventude incen-
tiva o coworking com área 
projetada especificamente 
para o trabalho colabora-
tivo, garantindo que os jo-
vens possam desenvolver 
projetos empresariais em 
diversos setores.

Para a qualificação pro-
fissional, o Estado oferece 
as modalidades Expres-
so e Estágio do Novotec, 
com cursos técnicos e pro-
fissionalizantes gratuitos, 
além de um ambiente para 
desenvolvimento de mo-
delos de negócios susten-
táveis e startups. A Casa 
da Juventude também são 
unidades acadêmicas e 
operacionais para ativida-
des presenciais de cursos 
oferecidos pela Universi-
dade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp).

Além disso, é apresen-
tado aos participantes um 
conjunto de negócios ba-
seados em capital cultural 
e criatividade empreen-
dedora. O objetivo é ofe-
recer formação em eco-
nomia criativa e práticas 
de transformação digital, 
além de oferecer cursos 
com metodologia apro-
priada para o ensino de 
robótica, tecnologias da 
informação e tecnologias 
aplicadas a design, anima-
ção e games, entre outros.

DIVULGAÇÃO

Prefeitura implanta novas atrações 
turísticas no Morro do Cristo

 Pedreira

Município poderá contar com um espaço multiuso 
de apoio ao público jovem, com cursos e incentivo 
ao empreendedorismo

A reunião aconteceu nesta semana no Salão Nobre da Câmara Municipal

Testagem ocorreu no Estádio Municipal

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) apresentou um 
Projeto de Lei (PL) com 
o intuito da criação de 
um Conselho Municipal 
de Juventude em Artur 
Nogueira aos vereadores 
nogueirenses. A elabo-
ração do documento vai 
de encontro com as me-
didas necessárias para a 
implantação de uma Casa 
da Juventude na cidade. 
O projeto, do Governo do 
Estado de São Paulo, visa 
oferecer às cidades um es-
paço multiuso de apoio ao 
público jovem no início da 
vida profissional, com cur-
sos e especializações. 

Além de Sia (PSD), es-
tiveram presentes na Casa 
de Leis o vice-prefeito 
Davi Fernandes (PSDB), o 
subsecretário da Juventu-
de do Estado de São Paulo, 
Luiz Chrysostomo de Oli-
veira, a chefe de Gabinete 
Mayra Barbosa, a presi-
dente do PSDB em Artur 
Nogueira Gabriela Mon-
toya, membros do Núcleo 
de Gestão Estratégica de 
Projetos Integradores (Nu-
gepi) e os edis. 

“Acreditamos em nos-
sos jovens e o Conselho e a 
Casa da Juventude os aju-
darão na busca por opor-
tunidades de emprego e 
renda com ações voltadas 
para a qualificação profis-
sional, economia criativa, 
empreendedorismo e con-
vivência. Aproveitamos 
a vinda do subsecretário 
para manifestarmos nosso 
interesse em trazer o pro-
jeto para Artur Nogueira, 
e temos trabalhado para 
isso”, destaca o prefeito. 
Assim, com a presença 
de Chrysostomo, houve a 
entrega do documento ofi-
cializando a intenção de 
trazer o Projeto “Casa da 
Juventude” à cidade. 

Para implantar a Casa 
da Juventude é necessá-
rio que o município tenha 
menos de 150 mil habitan-
tes, possua Conselho da 
Juventude e protocole um 
ofício junto ao Estado com 
o interesse em participar 
do Projeto.

A Prefeitura de Pedreira, 
por meio de suas secretarias 
municipais de Turismo e de 
Obras e Vias Públicas, está 
implantando no Complexo 
Turístico do Morro do Cris-
to uma nova lanchonete, o 
Jardim das Oliveiras com 
a remodelação do patamar 
que abriga a imagem do 
Cristo Redentor, a reforma 
do teleférico e a revitaliza-
ção das Estações da Via Sa-
cra. As obras fazem parte 
do projeto de revitalização 
do Morro. 

Segundo o secretário 
de Turismo, Rodolfo Fir-
mino Rossetti, a reforma 
está sendo possível por 
meio de convênio com o 

Governo do Estado, pelo 
Município de Interesse 
Turístico (MIT). “Esta-
mos reformando o Telefé-
rico, já implantamos o Jar-
dim das Oliveiras e com 
projeto desenvolvido em 
parceria com a Paróquia 
de Sant’Ana vem sendo 
construída uma nova lan-
chonete e café, além da re-
vitalização de todas as Es-
tações da Via Sacra. Tudo 
isso está sendo realizado 
com o objetivo de dotar o 
Morro de Cristo de novas 
atrações turísticas”, res-
salta Rossetti.

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior, é 
importante Pedreira inves-

tir cada vez mais em atra-
ções turísticas para atrair 
visitantes que passam ho-
ras e até dias passeando e 
gerando recursos para o 
município. “Com os con-
vênios firmados com o 
Governo do Estado atra-
vés do MIT, construímos 
o Centro de Atendimento 
ao Turista, reformamos a 
antiga Estação Mogiana, 
implantamos a Praça Ro-
naldo José Barbin e agora 
estamos revitalizando es-
sas revitalizações e cons-
truções. Este é um traba-
lho continuo para que no 
futuro possamos nos tor-
nar Estância Turística”, 
destaca Hamilton.

A reforma está sendo possível por meio de convênio com o Governo do Estado

DIVULGAÇÃO
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Novas medidas no combate a disseminação 
da Covid-19 são adotas

Parcerias público-privadas: o que são? Quais as vantagens e desvantagens?

A Prefeitura deve reforçar as ações da Fiscalização 
Sanitária e da Polícia Municipal para que as regras 
sejam cumpridas rigorosamente

 Amparo

Prefeito clama que todos colaborem para que medidas ainda mais restritivas não sejam necessárias

O prefeito de Amparo, 
Carlos Alberto, usou as re-
des sociais  nesta semana 
para anunciar que, em reu-
nião com empresários do 
município, novas medidas 
foram tomadas visando o 
combate da disseminação 
do coronavírus. As novas 
regras de enfrentamento à 
pandemia já estão valendo.

A decisão deu-se devi-
do ao aumento acelerado 
de casos positivos de Co-
vid-19 e também de mor-
tes causadas pela doença. 
“Somente no mês de maio, 
até o dia 19, 30 pessoas re-
sidentes em Amparo mor-
reram”, alerta o prefeito. 
Isso significa 20% do total 
de mortos desde o início da 
pandemia. “É assustador”.

Portanto, agora os res-

taurantes só podem fun-
cionar até o horário de-
terminado pelo Plano São 
Paulo, que na fase atual é 
às 21h, com tolerância de 
90 minutos para conclusão 
do atendimento e encer-
ramento das atividades. 
Além disso, fica proibido 
o aluguel de chácaras e o 
consumo de bebidas alco-
ólicas em vias públicas. 
Para o aluguel de chácaras, 
as multas são de R$10.000 
para o proprietário de 
R$5.000 e o locatário, e 
para o consumo de bebidas 
alcoólicas em vias públi-
cas, a multa estabelecida é 
de R$200 por pessoa.

Os estabelecimentos que 
não respeitarem as restri-
ções de horário ou regras 
de distanciamento social e 

higiene determinadas pelo 
Plano São Paulo, estarão su-
jeitos à multa de R$5.000 na 
primeira notificação e, em 
caso de reincidência, podem 
ter as atividades suspensas 
por 30 dias e o cancelamen-
to da inscrição municipal de 
funcionamento.

O prefeito afirma que 
seu objetivo é não fechar 
os comércios e, por isso, 
ressalta a necessidade de 
cumprir todas as regras. 
“As medidas foram discu-
tidas com os empresários 
e teve bastante apoio, pois 
isso é uma maneira de pro-
teger o funcionamento do 
comércio. Ou seja, se to-
dos colaborarem, não ha-
verá restrições. Ninguém 
aguenta mais fechar”, diz 
Carlos Alberto.

Parcerias público-pri-
vadas (PPPs) são acordos 
entre os setores público e 
privado para a realização 
conjunta de determinado 
serviço ou obra de inte-
resse da população. Não 
existe um modelo ideal. 
As PPPs têm vantagens e 
desvantagens, mas, se bem 
feitas, são um avanço por 
fortalecerem dois pontos 
na gestão pública: 1) Uso 
mais eficiente de recursos. 
Mais efeitos com o mesmo 
dinheiro; 2) Incentivos. 
Este é o principal ponto, 
pois não há qualquer in-
centivo dentro da gestão 
pública para o devido pro-
vimento de qualquer coisa, 
já que não há ganho no su-
cesso nem perda na falha.

Quem faz estas consi-
derações é o fundador do 
Ideias Radicais, que tem 
mais de 640 mil inscri-
tos no Youtube, Raphael 
Lima. Segundo ele, se mi-
nimamente bem feito, o 
contrato com um ente pri-
vado tem critérios claros 
do que deve ser cumprido, 
quando, para quem e por 
quanto. Caso estes crité-
rios não sejam cumpridos, 
a parte privada perde o 
contrato e, com ele, o fi-
nanciamento da ativida-
de. Um modelo superior 
seria uma gestão privada 
completa, financiada por 
pessoas que optam volun-
tariamente por sustentar 
aquilo, e não financiada 
via impostos, mas uma 
PPP se aproxima disso.

A iniciativa não é, te-

oricamente e legalmente, 
uma novidade. A figura 
legal de PPPs existe no 
mundo há muito tempo 
e no Brasil desde 2004, 
com a lei 11079. “E já há 
décadas, se não séculos, 
economistas discutem as 
vantagens da gestão priva-
da de serviços, obras e até 
mesmo da moeda. Porém, 
na prática da gestão públi-
ca, especialmente no nível 
municipal e nos interiores 
do Brasil, ainda é uma no-
vidade”, afirma. 

De acordo com Rapha-
el, gestores, mandatários e 
população em geral ainda 
não conhecem a prática ou 
a teoria de PPPs devido ao 
preconceito e desinforma-
ção sobre o tema. Além 
disso, é agravante o fato de 
que muitas cidades ainda 
não possuem regramentos 
para PPPs – isso quando 

não possuem regramentos 
inconstitucionais, de baixa 
qualidade ou esquecidos 
na legislação. 

As parcerias público-
-privadas são interessantes 
para quaisquer serviços, 
obras ou outra atividade 
hoje executada pelo es-
tado pode ser concedida 
a iniciativa privada, afi-
nal as leis econômicas e 
os incentivos colocados 
sobre os humanos são os 
mesmos, não importando 
a atividade ou seu setor. 
“Naturalmente algumas 
propostas podem parecer 
radicais para o momento, 
mas, a teoria e até mesmo 
a lógica nos demonstra 
que a gestão privada é su-
perior em todos os casos”, 
considera Raphael.

Os principais fatores 
que influenciam o sucesso 
de uma PPP são:

1) Clareza e boa reda-
ção do contrato;

2) Supervisão e cobran-
ça de metas;

3) Segurança jurídica;
4) Efetiva punição em 

caso de descumprimento 
de contrato;

5) Objeto do contrato 
ser de fato necessário (es-
goto vs Copa 2014);

6) Óbvio, mas impor-
tante de ressaltar, que o 
contrato seja honesto e não 
uma fachada de corrupção.

Exemplos
Raphael afirma que 

existem inúmeros casos de 
sucesso de PPPs em sane-
amento em São Paulo e no 
Brasil. Vamos usar Niterói 
como exemplo aqui. “Ni-
terói concedeu a iniciativa 
privada o provimento de 
água encanada e sanea-
mento, enquanto a cidade 

do Rio de Janeiro conti-
nuou em contrato com a 
CEDAE. Nos últimos anos 
os moradores do RJ tive-
ram que comprar água en-
garrafada, já que a água da 
CEDAE era essencialmen-
te esgoto encanado, vio-
lando inúmeros critérios de 
segurança. Enquanto isso, 
Niterói teve um forneci-
mento de qualidade e não 
foi afetado pelo problema”, 
explica. “Cidades vizinhas, 
muito similares, com resul-
tados completamente dife-
rentes”, ressalta.

Agora, um exemplo de 
parceria falha que Raphael 
mostra são as PPPs para a 
Copa ou Olimpíada, que 
sofreram inúmeros proble-
mas. “O vício começa na 
extremamente questioná-
vel decisão de afundar bi-
lhões em PPPs para even-
tos como esses em um País 
com serviços públicos de 
qualidade vergonhosa ou 
inferior, violando o ponto 
5 anterior. A supervisão e 
clareza de contratos foram 
quase inexistentes e, final-
mente, tivemos o proble-
ma de que inúmeras obras 
e contratos dessas PPPs 
eram na realidade esque-
mas de corrupção”, diz. 
“Um exemplo que retrata 
isso tudo é a Arena Panta-
nal. Hoje está interditada 
já que não foi bem feita, 
não havia demanda algu-
ma para uma obra desse 
porte, existem vários indí-
cios de superfaturamento, 
e nosso judiciário gastará 
um grande tempo investi-

gando, caso de fato inves-
tigue, o que aconteceu de 
fato lá”, finaliza.

Regulamentação 
A Lei 11.079, de 2004, 

que inaugura as PPPs no 
Brasil, foi inspirada na 
fórmula inglesa das Priva-
te Finance Initiative (PFI) 
e regulamenta o modelo 
até então inédito no País. 
Atualmente, entre as prin-
cipais condições para esta-
belecer uma PPP estão:
1) A prestação de serviço 
deve durar entre 5 e 35 anos;
2) Um valor de contrato 
superior a R$ 20 milhões.

Aqui, a legislação clas-
sifica essas parcerias como 
um tipo de concessão – a 
principal diferença é que, 
nas concessões tradicio-
nais, o Estado não paga as 
empresas. A lei também 
permite flexibilidade na 
maneira como os acordos 
são elaborados.

Por essa razão, um dos 
principais desafios para o 
avanço das PPPs no país 
é a formação de advoga-
dos e gestores públicos 
especializados nesse tipo 
de contrato, capazes de 
elaborar um documento 
preciso – com métricas 
para avaliar desempenho 
e cumprimento de metas, 
atribuição de riscos, regras 
claras, prazos e multas. 
Além, é claro, de pessoas 
qualificadas e capacitadas 
para fazer a gestão das 
PPPs depois que o contra-
to é assinado.

Região de Campinas é mantida na fase de transição até fim de maio; 
capacidade de ocupação dos estabelecimentos sobe para 40%

O Departamento Re-
gional de Saúde 7 (DRS-
7), com sede em Cam-
pinas foi mantido, junto 
com o todo o estado, na 
fase de transição do Plano 
São Paulo. No entanto, o 
governo estadual decidiu 
ampliar a capacidade de 
ocupação dos estabeleci-
mentos para 40% a partir 

de 24 de maio. Até do-
mingo, 23, o percentual 
permanece em 30%.

A manutenção foi co-
municada nesta quarta-
-feira, 19, em entrevista 
coletiva do governador 
João Doria (PSDB). A 
partir de junho, o estado 
passará para uma nova 
etapa do plano, com am-

pliação do atendimento 
presencial para 6h e 22h, 
até 60% da capacidade de 
ocupação nos comércios 
e torque de recolher de 
22h às 5h.

Regras de 24 a 31 de 
maio
• Atividades comerciais: 
atendimento presencial 

entre 6h e 21h;
• Atividades religiosas: 
atividades presenciais 
individuais e coletivas;
• Serviços gerais 
(restaurantes, cultura, 
salões de beleza, 
academias): Atendimento 
presencial entre 6h e 21h;
• Até 40% da capacidade 
de ocupação dos 

estabelecimentos;
• Toque de recolher de 
21h às 5h;
• Regras a partir de 1 de 
junho;
• Atividades comerciais: 
atendimento presencial 
entre 6h e 22h;
• Atividades religiosas: 
atividades presenciais 
individuais e coletivas;

• Serviços gerais 
(restaurantes, cultura, 
salões de beleza, 
academias): Atendimento 
presencial entre 6h e 
22h;
Até 60% da capacidade 
de ocupação dos 
estabelecimentos;
Toque de recolher de 22h 
às 5h.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna de mãos dadas: Projeto abraçado pelos comerciantes de Jaguariúna, que, 
juntando as mãos, buscam a oportunidade de melhorar seus ganhos durante a pandemia do 
coronavírus. Nos prêmios não há investimento para o comerciante. O projeto deve sortear 
um cliente que compra no comércio local com um Iphone 12, na caixa, lacrado e um vale 
compra de R$ 1.000,00 para consumir no comércio com um número da sorte.
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Sua página de entretenimento, moda, beleza, estética, fofoca e muito mais

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

Não deixe que as pessoas 
te façam desistir daquilo 

que você mais quer na 
vida. Acredite. Lute. 

Conquiste. E acima de 
tudo, seja feliz.

“ “

Fofoca

A morte do cantor Kevin foi a notícia que mais repercutiu fofocas e 
especulações. A todo momento surgia uma nova teoria sobre sua morte. 
Se jogou? Foi empurrado? Estava tentando pular de apartamento? Estava 
tentando pular na piscina? Foi quinto andar? Foi décimo primeiro andar? 
Pois a nossa equipe investigativa colheu muitas informações e chegou na 
última teoria e me parece definitiva: mulher que estava no quarto com 
MC Kevin no momento da queda na Barra da Tijuca é a modelo Bianca 
Domingues, de 26 anos. Em depoimento ela relatou o consumo de álcool e 
maconha antes do acidente que matou o cantor no domingo, 16. A declaração 
foi dada à polícia na 16ª DP do Rio de Janeiro.
A modelo também contou que o cantor e amigos estariam sem dormir, 
e haviam misturado álcool com MD, droga com efeitos estimulantes e 
alucinógenos. É que, de fato, ele estava tentando pular para não ser pego pela 
esposa, que estava no mesmo hotel.

Moda
Alguns itens do guarda-
-roupa masculino, vez ou 
outra, acabam se tornan-
do fortes tendências en-
tre as mulheres e, dessa 
vez, temos mais um item 
desejo nesta temporada 
que também segue essa 
proposta: fisherman san-
dals, as sandálias de pes-
cador.
O calçado possui esse 
nome por lembrar as 
sandálias usadas por ho-
mens em dias de pesca-
ria. Com características 
bem artesanais, elas são 
uma tendência do tipo 
“ame ou odeie”, pois não 
agradam a todos. E aí?

Top+Cintura alta!
Os tops protagoniza-
ram as coleções de ve-
rão 2021 na temporada 
internacional e, ainda 
seguindo a tendên-
cia, a combinação de 
cintura alta + top foi o 
styling das passarelas 
que já começou a ga-
nhar o street style. Em 
propostas mais despo-
jadas, como nos looks 
com top de biquíni e 
até mesmo combina-
dos com peças de al-
faiataria, grifes como 
Chanel e Boss aposta-
ram nessa mistura em 
suas coleções de verão 
2021. No outono inver-
no a tendência conti-
nua válida, obviamen-
te mantendo um bom 
casaco, calças de cou-
ro, botas e voilá!

Desafio da semana
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!

O LUTO VIVE! Deixo 
aqui minha singela 

homenagem e carinho a 
todos os familiares que 

perderam seus entes 
queridos para a Covid-19.

9

Moda 2

Maquiagem
Você é daquelas que não pode ver um lançamento de ba-
tom que já quer todas as cores porque ama as tendências 
de batons? Acontece, a gente sempre quer testar as novi-
dades em primeira mão, né? E quando se trata de batom 
então, são tantas cores, tantas texturas que às vezes fica 
difícil saber o que está na moda. O outono chegou, o inverno 
já está aí e as cores e tons de batons já vão mudando. Os tons 
escuros já vão ganhando mais espaço, mas isso não quer dizer que os 
mais claros também não tenham o seu destaque. Do mate ao 
metalizado escolha a sua tendência de batom favorita. 

Os batons metálicos, ou metalizados, vem ganhando seu 
espaço nas tendências de batons desde o ano passado e 
agora ele vem mais forte ainda. Com cores mais quentes e 
avermelhadas, esses tons são a grande aposta. Mas temos 
outras opções de cores irreverentes como dourado e azul. 

Ahhh os nudes. Tão práticos e tão charmosos. 
Não importa o look, ele combina com tudo e é a 
cara do inverno. 

Os tons mais frios como cinza e mar-
rons mais acinzentados são mais difíceis 

de usar, mas podem cair muito bem com um 
olho mais quente ou se você estiver com uma peça de rou-
pa mais alegre.

Tons quentes na maquiagem estão com tudo!! E na 
boca não poderia ter sido diferente. Marrom mais 
puxados para o vermelho e laranja são a grande 
aposta dessas tendências de batons. 

Quando bate o friozinho a gente já 
coloca uma bota, um cachecol e… um 

batom escuro. Um dos clássicos e que 
n u n c a saem de moda são os batons vinho. Um pouco 
mais puxado pro roxo ou então mais puxado pro marrom, 
não importa é elegante e sexy ao mesmo tempo. 

Diferente de usar apenas o gloss, a boca com 
efeito vitrificado é aquela que por vaixo vai uma 

camada de um batom de cor forte e com uma fi-
nalização de gloss e brilho por cima. Promete ser 
uma das principais tendências de batons pra essa 
temporada.
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Apesar de alguns nú-
meros negativos que ainda 
apresentam os efeitos da 
pandemia do novo coro-
navírus sobre a indústria 
nacional ao longo de todo 
o ano de 2020. O que os 
números mais recentes e 
representantes do setor 
vem indicando é que o ano 
de 2021 será positivo para 
a economia nacional e que 
a expectativa é de cresci-
mento, com relação aos 
números do ano passado. 

A Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) 
aposta num crescimen-
to de 3% para o setor em 
2021, o que representa um 
grande salto para o país em 
um momento em que ain-
da estamos saindo de uma 
pandemia e sob os efeitos 
de uma crise econômica 
que afeta o Brasil há mais 
de dois anos. A CNI acre-
dita que o Produto Interno 
Bruto Industrial (soma de 
todos os recursos gerados 
pelo setor no ano) brasilei-
ro será de 4,4%. 

Claro que alguns des-

tes números apresentando 
um crescimento elevado 
são resultados da compara-
ção com os registrados em 
2020 que foram baixos por 
causa de toda a realidade 
gerada pelo novo coronaví-
rus, mas ainda que estes nú-
meros signifiquem apenas 
um retorno para o patamar 
que o país possuía em 2019 
o resultado já será positivo 
visando que significará um 
rápido retorno para níveis 
em que não se havia sofri-
do o impacto global da Co-
vid-19 sobre a economia.

Em comparação com 
os números de março de 
2020, os valores de mar-
ço deste ano apresentaram 
um crescimento nacional 
superior a 10%. No estado 
de São Paulo os números 
foram ainda mais positivos 
alcançando 16% de cresci-
mento com os números do 
ano anterior. 

Atualmente, há uma 
grande expectativa de 
como a indústria nacional 
se manterá ao longo de 
todo este ano. Ainda mais 

para o estado de São Pau-
lo, no qual possuímos uma 
grande força neste setor, 
a atenção para a realida-
de econômica da indústria 
significa estar atento para 
as possibilidades econô-
micas do próprio estado. 
Em certa medida tudo que 
ocorrer em São Paulo irá 
reverberar em todo o Brasil 
e também efeitos positivos 
ou negativos a nível nacio-
nal terão seus efeitos sobre 
a realidade paulistana.

Segundo dados do 
IBGE, no último mês o 
estado de São Paulo apre-
sentou um crescimento de 
0,6% no setor. O núme-
ro pode parecer pequeno, 
mas é extremamente posi-
tivo quando avaliamos que 
foi o segundo maior cres-
cimento a nível regional 
no país durante o mês de 
abril. Os setores dos deri-
vados de petróleo e de ve-
ículos são os responsáveis 
por este saldo positivo do 
estado, segundo os núme-
ros do IBGE. No mesmo 
mês o setor apresentou 

uma queda de 2,4%. 
A política nacional po-

derá impactar positiva-
mente ou negativamente 
estas mudanças esperadas 
para o longo do ano. Caso 
as reformas econômicas 
que se encontram no Con-
gresso Nacional para que 
sejam avaliadas pelos par-
lamentares sejam aprova-
das, o setor deverá ganhar 
um novo fôlego para seguir 
em frente buscando a recu-
peração plena em 2022.

Caso as estimativas 
de crescimento da CNI 
se provem corretas, estes 
números também resulta-
rão numa queda nos altos 
números do desemprego 
registrado no Brasil atual-
mente. O retorno de uma 
grande parcela da popula-
ção para o mercado de tra-
balho além de um aumento 
na produção nacional tam-
bém significa um cresci-
mento no fluxo de dinheiro, 
o que permitirá um desafo-
go para o setor do comércio 
e de prestação de serviços, 
que atualmente encontram-

-se enfraquecidos por causa 
dos períodos de isolamen-
to e do menor consumo ao 
longo dos meses causados 
pela Covid-19.

Segundo os números 
da CNI, os grandes inves-
timentos que se vem fa-
zendo no setor industrial 
brasileiro em 2021 visam 
fortalecer o crescimento 
tecnológico do setor neste 
ano e garantir uma maior 
produtividade em relação 
ao momento atual. Atual-
mente o aumento na produ-
tividade é visto como uma 
necessidade para o Brasil 
para tornar o país compe-
titivo com outros países ao 
redor do mundo.

Assim como muitos ou-
tros setores no Brasil, a in-
dústria nacional passará por 
2021 em uma espécie de 
corda bamba buscando su-
perar os números de 2020 
de acordo com aquilo que o 
futuro do país entregar a to-
dos e torcendo para que não 
haja mais nenhum novo fa-
tor negativo que puxe nova-
mente os indicadores para 

baixo. Antes do terceiro tri-
mestre é difícil apostar que 
se tenha alguma definição 
exata de como será o ano 
para o país, mas ainda as-
sim estimativas feitas por 
especialistas nos mostram 
possibilidades animadoras 
para o período.

Com números positivos 
neste ano poderemos en-
trar em 2022 com um cres-
cimento que nos faça rapi-
damente esquecer tudo que 
se sofreu economicamente 
em 2020 e passar a pensar 
apenas em possibilidades 
de crescimento real para a 
economia nacional.

Principalmente para o 
estado de São Paulo, os nú-
meros de crescimento que 
estão sendo vistos neste co-
meço de ano nos mostram 
que o estado deverá fechar 
2021 já com uma realida-
de extremamente positiva, 
restará aguardar como isto 
refletirá nacionalmente ou 
como a realidade nacional 
poderá acelerar ou por aca-
so frear este crescimento 
estadual. 

A recuperação, ainda que lenta, 
da indústria nacional em 2021 Edilaine Alves

Analista de Crédito e Cobrança 
Eip Cred

Negociações coletivas em tempos de crise
O título acima foi tema 

de um painel de recente 
live denominada “Desa-
fios Atuais e a Reinvenção 
do Movimento Sindical”, 
da qual participei como 
palestrante. O evento reu-
niu um seleto elenco de 
expositores e teve como 
organizadores o Ministé-
rio Público do Trabalho, a 
Escola Judicial e o Fórum 
de Promoção da Liberdade 
Sindical (TRT 15 Região-
-Campinas).

A iniciativa nos ofere-
ceu a oportunidade para 
discutirmos e avançarmos 
na valorização das nego-
ciações coletivas. O as-
sunto vem sendo ampla-
mente analisado pela UGT 
Nacional e pela UGT São 
Paulo, presididas, respec-
tivamente, por Ricardo 
Patah e Amauri Mortágua. 
O tema também é debatido 
pela Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC) e pela 
Federação dos Comerciá-
rios do Estado de São Pau-
lo (Fecomerciários), enti-
dades por mim presididas.

Valorização
Entre as resoluções 

que tomamos junto aos 
71 Sindicatos filiados à 
Federação, divididos em 
doze regionais, destaquei 
ações que visam preser-
var a saúde, o emprego, 
o salário e os direitos dos 
trabalhadores. Uma das 
saídas para tanto é valori-
zar as negociações coleti-
vas diante da pandemia da 
Covid-19. O sindicalismo 
comerciário entende que 
esta valorização também 
contribui para a sobrevi-
vência das lojas, muitas 
ameaçadas de falência por 
conta da crise. Por isso, 
estreitamos as nossas re-
lações com os patrões, 
prefeitos, secretários, Câ-
maras Municipais e com o 
governo estadual, na bus-
ca de consensos.

Temos atuado para ado-
tar as seguintes medidas: 
1) As negociações coleti-
vas devem ser feitas caso 
a caso. 2) As empresas 
interessadas em negociar 
devem enviar aos sindica-
tos seus pleitos. 3) Se for o 

caso, negociar a adoção de 
férias individuais, coleti-
vas, banco de horas e afins. 
4) Apenas num segundo 
momento discutir outras 
medidas, como suspensão 
do contrato de trabalho e 
redução da jornada de tra-
balho e salário. 5) Discutir 
caso a caso as demandas 
das empresas.

Fortalecimento
As minhas atuações em 

Brasília, como deputado 
federal, também estão fo-
cadas na diminuição dos 
efeitos da pandemia junto 
à classe trabalhadora e na 
busca de abertura de cré-
ditos às micro e pequenas 
empresas. Na verdade, são 
ações conjugadas entre 
sindicalismo e o meu man-
dato parlamentar que se 
configuram em levar para a 
Câmara as reivindicações 
do movimento sindical. O 
objetivo é fortalecer, por 
exemplo, a legitimidade 
dos Sindicatos, Federa-
ções e Confederações com 
forte participação nestas 
negociações.

Emendas
Recentemente, apresen-

tei cinco emendas à MP 
1.045, que institui o Novo 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego 
e da Renda e retoma medi-
das adotadas pelo governo 
em 2020 para o combate 
à pandemia de Covid-19, 
no âmbito das relações de 
trabalho. De acordo com a 
MP, as empresas podem re-
duzir a jornada de trabalho 
e o salário ou suspender 
os contratos de trabalho. 
A medida visa preservar o 
emprego e a renda dos tra-
balhadores e minimizar o 
impacto social decorrente 
da pandemia.

As emendas apresenta-
das por mim têm como ob-
jetivo assegurar os direitos 
e as garantias dos trabalha-
dores previstos nos acor-
dos coletivos de traba-
lho. Elas visam adequar 
a MP 1.045 aos ditames 
da Constituição Federal, 
privilegiando o princípio 
da negociação coletiva e, 
também, garantir a recom-
posição da renda plena a 

fim de que o valor do bene-
fício emergencial seja su-
ficiente para a manutenção 
da renda do trabalhador.

Trâmite
Em vigor, a MP 1.045, 

publicada em 28 de abril, 
tem prazo de 120 dias para 
ser avaliada e votada no 
Congresso Nacional. Se 
não houver modificação, o 
texto original do governo 
é promulgado e convertido 
em lei ordinária. Conforme 
detalhou o Diap, “o artigo 
11 manteve a previsão de 
que as medidas de redução 
proporcional de jornada de 
trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária do 
contrato de trabalho pode-
rão ser celebradas por meio 
de negociação coletiva”.

O artigo 12, por sua vez, 
sofreu alterações na versão 
atual do benefício emergen-
cial ao prever tanto o acordo 
individual quanto a negocia-
ção coletiva para quem tem 
salário igual ou inferior a até 
R$ 3.300,00, independente-
mente do porte da empresa. 
O deputado Christino Áu-

reo (PP/RJ) foi designado 
relator da MP 1.045, que 
recebeu 407 emendas. Apre-
sentado o seu parecer, a MP 
segue para votação em Ple-
nário. Aprovada na Câmara, 
segue pelo Senado antes de 
ser convertida em lei.

Subsídios
Por fim, a MP 1.046, 

que flexibiliza a legislação 
trabalhista, recebeu 315 
emendas. Ela ainda não 
tem relator. Enfim, seja no 
movimento sindical ou em 
Brasília, as minhas con-
dutas e formas de enfren-
tamento às dificuldades 
impostas pela pandemia 
às negociações coletivas 
defendem a negociação 
construtiva e propositiva. 
Sabemos que não é tarefa 
fácil. Mas tenho certeza 
que os debates como vis-
tos no evento apontado 
acima nos darão mais sub-
sídios para alcançarmos 
estes nossos objetivos.

*Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários, 
da CNTC e Deputado Federal 

(PL/SP)

Por Luiz Carlos Motta*
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Hoje vamos falar sobre 
essa garantia que muitas 
lojas oferecem ao consu-
midor no ato da compra de 
determinado produto ou 
serviço. Isso ocorre com 
frequência e as reclama-
ções são justas e pertinen-
tes, pois temos visto abu-
sos nesse sentido. 

Na edição anterior 
deste importante jornal, 
abordei sobre as garantias, 
sendo elas a legal e con-
tratual, bem como, os as-
pectos legais dessas duas 
garantias. Não abordei de 
forma profunda a questão 
da garantia estendida, pois 
o espaço não permitiu tal 
abordagem de maneira 
clara e que pudesse ter um 
entendimento maior do 
eleitor sobre o tema. 

Mas, vamos a essa 
discussão, e a sua devida 
abordagem, que muito in-
teressa no momento.

Essa garantia é ofe-
recida por grandes lojas 
de varejo e, quem aceita 
tal garantia, irá pagar por 
ela. O que geralmente tem 
ocorrido são denúncias 
dos consumidores que no 
ato da compra de um de-
terminado produto não foi 
explicado pelo vendedor 
da loja qual o valor do se-

guro e a sua rela cobertu-
ra. Geralmente o vendedor 
fala de forma superficial 
e induz o consumidor ao 
erro. 

Vale lembrar que é proi-
bido por lei a venda casa-
da, ou seja, condicionar a 
venda de um produto a ou-
tro e, neste caso de vender 
um produto em conjunto 
com outro, é ilegal e proi-
bido pela nossa legislação 
consumerista. 

Quando o consumidor 
adquiri um produto, e no 
caso o vendedor oferece 
a garantia estendida, esta 
é sempre contratada den-
tro do estabelecimento 
comercial em que o con-

sumidor está adquirindo o 
produto ou serviço, e será 
assinado uma apólice de 
seguro com uma determi-
nada seguradora.  Quando 
assim proceder, é bom e se 
faz necessário o consumi-
dor ter em mãos a apólice 
desse seguro que foi con-
tratado, pois ali terá as ga-
rantias e coberturas. 

É bom lembrar o consu-
midor que nem tudo o que 
o vendedor fala na hora de 
vender o seguro, é o que 
realmente esse seguro vai 
cobrir, pois, em caso de 
furto simples, a maioria 
dos seguros não faz cober-
tura, mas o entendimento 
pacificado na justiça é de 

garantir a cobertura em 
caso de o consumidor ser 
furtado. A ocorrência de 
“furto simples”, ou seja, 
a subtração da coisa se-
gurada sem o emprego de 
violência real, não se pode 
aceitar que a pessoa leiga 
tenha compreensão da dis-
tinção entre essa modali-
dade de furto e a de “furto 
qualificado”.

Nesse diapasão, traze-
mos o julgado do Egré-
gio Tribunal de Justiça de 
São Paulo de nº 1062110-
62.2017.8.26.0506 - 
ementa, vejamos:

RECURSO APELA-
ÇÃO- SEGURO FURTO 
DE APARELHO CELU-
LAR RELAÇÃO CON-
SUMERISTA - AÇÃO 
POR CONTRATO DE 
SEGURO. Furto de apa-
relho celular. Pleito de 
indenização ajuizado pelo 
segurado. Pedido de res-
sarcimento a seguradora, 
negado sob a alegação de 
ausência de previsão se-
curitária. Impossibilida-
de. Contrato de adesão. 
Aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Não é exigível do consu-
midor o conhecimento da 
diferença entre as modali-
dades de furto, roubo etc. 

Cláusula que deve ser in-
terpretada da forma mais 
favorável ao consumidor. 
Alegação de que o celu-
lar foi subtraído. Seguro 
devido. Ilegitimidade da 
loja requerida que atuou 
como intermediadora. Se-
guro negado pela segura-
dora requerida. Obrigação 
desta última. Dano moral. 
Inocorrência. Ausente pro-
va nesse sentido. Indeniza-
ção indevida. Procedência 
total. Sentença parcial-
mente reformada. Recurso 
de apelação da requerente 
em parte provido para jul-
gar parcialmente proce-
dente a ação e condenar 
a requerida no pagamento 
do capital segurado, na 
forma aqui preconizada, 
melhor dispostas as verbas 
sucumbenciais, descabida 
a majoração prevista no 
artigo 85, parágrafo 11, 
do Código de Processo Ci-
vil, eis que ao recurso de 
apelação foi dado parcial 
provimento. Vistos. Cui-
da-se de ação de repara-
ção de danos movida por 
LORRAYNE NATACHA 
BATISTA DEOLIVEIRA 
contra ARTHUR LUN-
DGREN TECIDOS S/A 
E AXA SEGUROS S/A, 
sustentando a primeira no-

meada que adquiriu apare-
lho celular na primeira re-
querida, firmando contrato 
de seguro com a segunda. 
Afirma que teve o citado 
aparelho subtraído no inte-
rior da casa de um amigo. 

Como visto acima, tal 
garantia é legal e a sua 
cobertura nem sempre é 
devidamente explicada de 
forma clara e transparente.  
No caso da cobertura por 
furto simples foi negada 
pela seguradora, mas em 
sede judicial, foi conce-
dido o direito a cobertura 
por furto simples ao con-
sumidor. 

Por isso, tome cuidado 
e busque sempre saber se 
essa garantia é o que você 
quer na hora de fazer a 
compra de determinado 
produto. Não caia em fal-
sas promessas e conversas 
fáceis, pois o seu dinheiro 
é ganho com muita luta e, 
lembre-se, essa modalida-
de de garantia ninguém é 
obrigado contratar. Con-
tratando terá que pagar por 
ela e a cobertura também 
deve seguir o que dispõe 
o artigo 50, do Código de 
Defesa e Proteção do Con-
sumidor (CDC).

Fico por aqui. Um forte 
abraço e cuide-se!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Contratar a garantia estendida oferecida no 
momento da aquisição de terminado produto

Direitos e deveres
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A agropecuária é uma 
das principais atividades 
econômicas no Brasil. Só 
em 2017, enquanto as es-
timativas apontavam um 
crescimento do PIB agrí-
cola e pecuário em 3,61%, 
o setor registrou um cres-
cimento acumulado de 
14,5%. 

Em 2020, em plena 
pandemia, a agropecuá-
ria apresentou um PIB de 
1,9% no 1° trimestre, re-
gistrando um crescimento 
ainda mais intenso que o 
observado no 1° trimes-
tre/2019, quando o PIB 
registrado foi de 0,9% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2018.

Este crescimento ape-
nas tornou-se possível 
graças ao financiamento 
que Bancos e Coopera-
tivas de Crédito ofere-
cem ao pequeno, médio e 
grande produtor, a fim de 
estimulá-lo em suas ativi-
dades, tornando-as mais 
produtivas em comparação 
às criações e produções 
agrícolas de outros países 
- considerando o mesmo 
pedaço de terra.

Como funciona o Crédito 
Rural?

O Crédito Rural é asse-
gurado pelo Sistema Na-
cional de Crédito Rural 
- SNCR, tendo como prin-
cipais agentes os Bancos e 
as Cooperativas de Crédito. 

O SNCR tem suas nor-
mas de aplicação de recur-
sos aprovadas pelo Con-
selho Monetário Nacional 

- CMN. A publicação das 
diretrizes é feita pelo Ban-
co Central no Manual de 
Crédito Rural - MCR.

Para atender aos produ-
tores rurais é necessário que 
estes estejam enquadrados 
em situações específicas da 
Lei, dentro do PRONAF - 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar e de outras duas 
subdivisões deste progra-
ma, sendo o Pronaf Custeio, 
que é dividido em agrícola e 
pecuário, e o Pronaf Inves-
timento.

Outras modalidades 
de financiamento previs-
tas nestes programas são: 
Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp); Funcafé 
(voltado ao custeio, pro-
dução e estocagem); Mo-
derfrota (investimentos 
em tecnologia, veículos e 
equipamentos); Modera-
gro (projetos de expansão 
do cultivo); Programa para 
Construção e Ampliação 
de Armazéns (PCA) e 
INOVAGRO (investimen-
tos em tecnologias).

A Importância do Crédi-
to Rural e Cooperativas 
de Crédito 

Para tanto, o crédito 
rural é um financiamento 
que auxilia associações, 
produtores e cooperativas 
agrícolas a investirem em 
suas produções, proprie-
dades e operações comer-
ciais.

As Cooperativas de 
Crédito são um tipo de 

instituição financeira, sob 
o comando do Banco Cen-
tral, formada por coopera-
dos que se unem para ga-
rantir estes financiamentos 
nas propriedades e opera-
ções do campo. 

Cada cooperado entra 
com uma cota de partici-
pação em investimentos, 
fazendo parte da entidade 
e, portanto, sendo benefi-
ciado por ela. Os depósi-
tos efetuados pelos coope-
rados são garantidos pelo 
Fundo Garantidor do Coo-
perativismo de Crédito em 
até R$ 250mil. 

Outras vantagens que 
os cooperados possuem 
são: financiamentos e em-
préstimos com taxas muito 
mais vantajosas, além de 
cartões de débito e de cré-
dito; orientação e incenti-
vo a aplicações financei-
ras/investimentos, dentre 
outras orientações aplica-
das ao campo.

Desta forma, as coope-
rativas garantem um aten-
dimento personalizado a 
cada produtor, orientan-
do-o quanto ao melhor uso 
do crédito que conseguir. 

É desta forma que o 
trabalho no campo não 
para de crescer e continua 
atraindo a atenção tanto de 
quem cresceu nas cidades, 
como de quem vai para os 
centros urbanos para estu-
dar já pensando em voltar. 

E assim como no pas-
sado, ainda forma um dos 
pilares principais da eco-
nomia brasileira, em pleno 
século XXI.

Sistemas de irrigação 
mais usados em pastagens

Para pastagens, existem 
muitos sistemas de irriga-
ção que podem ser utiliza-
dos, mas todos dependem 
de muito fatores para serem 
postos em prática, como a 
topografia, o clima, o tipo 
de solo, os custos por inves-
timento, entre outros.

Vejamos abaixo algumas 
delas:

 
Irrigação através de pivô 
central

Este tipo de irrigação é 
um ótimo aliado para pas-
tagens com produção de 
grande escala, pois possui 
um grande alcance em áreas 
extensas. É extremamente 
vantajosa para acima de 30 
hectares.

Com fácil manejo e ins-
talação, este tipo de irri-
gação é realizada através 
de um movimento circular 
ao redor do terreno e con-
ta com energia elétrica ou 
diesel para o seu funciona-
mento.

Apesar de trazer muitos 
benefícios para o pasto, o 
sistema de pivô central pos-
sui um custo bastante eleva-
do para instalação e manu-
tenção para áreas menores.

 
Irrigação através de 
carretel enrolador

Esse é o sistema de ir-
rigação mais indicado para 
pequenos e médios produ-
tores, por causa do rápido 
retorno sobre o investimen-
to inicial.

Além disso, esse tipo de 

irrigação não precisa de ne-
nhuma mudança drástica no 
terreno, apenas instalações 
dos tubos e do motor.

O mais legal é que a ir-
rigação por carretel enrola-
dor também tem a opção de 
fertirrigação, que é indicada 
para o caso das pastagens.

Uma das grandes vanta-
gens do carretel enrolador é 
garantia de obter área livre 
na sua lavoura, pois o espa-
ço fica livre de tubos, pos-
sibilitando o fluxo de má-
quinas, pessoas e animais e 
consequentemente, melho-
rando o fluxo de trabalho.

 
Irrigação Por Aspersão 
em malha

No sistema de aspersão 
em malha, as linhas laterais, 
de derivação e principal são 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O desenvolvimento da 
agropecuária brasileira

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

agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com
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Companhia Jaguari de Energia
CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

Por meio de cooperativas de crédito, é possível estimular 
a produção e tornar a agropecuária brasileira muito mais 
competitiva lá fora, além de uma fonte de renda interna

enterradas, necessitando 
apenas da mudança dos as-
persores.

Com isso, a mão-de-o-
bra é sensivelmente redu-
zida em comparação com 
o sistema de aspersão con-
vencional, que necessita de 
mudança tanto dos asper-
sores quanto das linhas la-
terais.

Tem como característi-
cas principais a utilização 
de tubos de PVC de baixo 
diâmetro, que constituem as 
linhas laterais que, ao con-
trário da aspersão conven-
cional, são interligadas em:

• Malha;
• Baixo consumo de 

energia;
• Adaptação a qual-

quer tipo de terreno;
• Possibilidade de di-

visão da área em várias su-
báreas;

• Facilidade de ope-
ração e manutenção;

• Possibilidade de 
fertirrigação e baixo custo 
de instalação

 
Cuidados a serem 
tomados na escolha dos 
sistema

É muito importante que 
o agricultor tome alguns 
cuidados andes de escolher 
o sistema de irrigação. Veja 
abaixo:

 
Analise o local do pasto 

que será irrigado
Fazer irrigação de pasto 

é começar pelo levantamen-
to planialtimétrico da área 
que passará a ser irrigada. 
Qual o tamanho da área que 
será regada? Há desníveis 
de solo? Há poço perto para 
auxiliar no processo de irri-
gação? Essas são umas das 
perguntas que devem ser 
feitas durante o período de 
análise.

 
Saiba o volume de 
água necessário para a 
pastagem

Qual é o tamanho da re-
gião que será irrigada? Isso 
irá afetar o volume de água 
que será usado durante o 
processo de estiagem, para 
evitar desgastes desneces-
sários e desperdícios.

Outra dica é entender 
bem o solo da pastagem, 
isso também irá influenciar 
na quantidade de água que 
irá consumir.

  
Entenda o clima da sua 
região

Essa dica é válida para 
todos os tipos de culturas 
irrigadas, como pastagens, 
canaviais e até mesmo para 
cultivos de pastos: saber 
como o funciona o clima da 
sua região ajuda a estimar o 
balanço hídrico e a planejar 
as demandas fundamentais 
que a plantação necessita, 

ainda mais quando falamos 
de irrigação.

 
Escolha o método que 
mais combina com o seu 
cultivo

Essa é uma tarefa bem 
simples e, com os dados co-
letados anteriormente, você 
pode escolher o método de 
irrigação que mais combina 
com o seu agronegócio.

 
Conclusão

A irrigação é uma tecno-
logia que permite produzir 
forragem de forma mais 
constante e controlada, mi-
nimizando as oscilações 
nos sistemas pecuários ba-
seados em pastagens –tanto 
em produção de leite, como 
de carne.

Quem pretende utili-
zar essa tecnologia precisa 
tomar alguns cuidados na 
escolha desses sistema de 
irrigação e fazer um plane-
jamento analisando alguns 
fatores citados neste post.

Em caso de dúvidas o 
ideal é acionar um profis-
sional da área para te auxi-
liar durante todo o processo

Fonte:
https://agropos.com.br/
irrigacao-de-pastagem/?utm_
mpaign=informativo_150_e-mail_
marketing_-_maio_2021&utm_
medium=email&utm_
source=RD+Station

DIVULGAÇÃO
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Morungaba recebe jogos entre Projeto Bugrinho e Grêmio 
Sumareense na abertura do segundo turno da União Cup

Centro Esportivo JBM retorna com escola de futebol dia 31 de maio 

Esporte Morungabense

Nesse final de semana 
tem início o segundo tur-
no da União Cup com seis 
jogos, os quais serão reali-
zados no sábado, 22, e no 
domingo, 23, pela manhã. 
Na oportunidade, as equi-
pes do Projeto Bugrinho 
recebem as fortes equipes 
do Grêmio Sumareense no 
estádio Fioravante Frare 
em Morungaba a partir das 
08h. Vale lembrar que as 
categorias sub 12 e sub 14 
do Bugre lideram suas res-
pectivas categorias e con-
quistaram o título “sim-
bólico” de campeão do 1º 
turno da competição de 
forma invicta. 

O acesso ao estádio é 
restrito e atenderá o limite 

Após longa paralisa-
ção devido ao Covid-19, o 
Centro Esportivo JBM está 
com inscrições abertas para 
sua escola de futebol e já 
tem data marcada para o 
retorno com as atividades 
em sua escola de futebol, 
as quais serão realizadas 
de segunda a sábado, sen-
do que, de segunda a sexta 

as aulas serão de manhã e a 
tarde e aos sábados somen-
te pela manhã para alunos 
de 3 a 16 anos. Dessa for-
ma, a partir do dia 31 de 
maio (segunda) os interes-
sados devem procurar a se-
cretaria do JB e realizarem 
suas matrículas.

O Centro Esportivo 
JBM renovou sua parceria 

com as empresas Greco 
& Guerreiro, SIGNUS e 
Maliber Textil, onde os fi-
lhos dos funcionários des-
sas empresas terão muitos 
benefícios na escola de 
futebol morungabense. 
Maiores informações pe-
los fones (11) 99966-1222 
com Júlio ou (11) 95075-
0806 com Fábio Garça.

Segunda Feira: 
08h15 – 11, 12 e 13 anos 
09h30 – 7, 8, 9 e 10 anos 
16h30 – 7, 8, 9 e 10 anos 

Terça Feira: 
15h – 14, 15 e 16 anos 
16h15 – 11, 12 e 13 anos 

Quarta Feira: 
08h15 – 11, 12 e 13 anos 

09h30 – 7, 8, 9 e 10 anos 
16h30 – 7, 8, 9 e 10 anos 

Sexta Feira: 
08h15 – 11, 12 e 13 anos 
09h30 – 7, 8, 9 e 10 anos
15h – 14,15 e 16 anos 
16h30 – 11, 12 e 13 anos 

Sábado: 
08h – 11, 12 e 13 anos

09h – 7, 8, 9 e 10 anos 
10h – 3, 4, 5 e 6 anos 
11h – 14,15 e 16 anos 

Sábado, 22                                                                                                                                                                  
Projeto Bugrinho x Grêmio Sumareense (Morungaba)                                                                                                                            
Projeto Fantasma x Star Soccer (Indaiatuba)                                                                                                                                 
Adesm x  Atletic Academy  (São Carlos)                                                                                                                                      
Bata Sports x  Os Gaviões   (Araras)

Domingo, 23     
CFA/Itatiba x Unidos do Cordenonsi  (Itatiba)                                                                                                                               
Camisa 10 x Galo Talentus (Rio Claro)    

Programação:   
08h – Categoria Sub 11                                   
09h – Categoria Sub 12
10h – Categoria Sub 13    
11h – Categoria Sub 14

Prof. Julio 
do Vadu

de público permitido por 
lei e, para poder adentrar 
as pessoas devem estar 

usando máscaras, passar 
pela aferição de tempera-
tura e manter o distancia-

mento social. Confira a 
programação completa da 
competição.

DIVULGAÇÃO
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Grupo 
UniEduk doa 
alimentos 
para projeto 
Jaguariúna 
Solidária

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de As-
sistência Social, recebeu 
nesta quinta-feira, dia 20 
de maio, uma doação de 
alimentos não-perecíveis 
para o programa Jaguariú-
na Solidária. A doação foi 
feita pelo Grupo UniEduk 
e foi realizada no Centro 
Universitário de Jaguariú-
na (UniFAJ).

Segundo a Secretaria 
de Assistência Social de 

Jaguariúna, foram doados 
alimentos como macarrão, 
arroz, feijão, óleo, sal, açú-
car, molho de tomate, fubá 
e leite. A entrega foi feita 
pelos representantes do 
grupo, Luís Pontes e Rena-
ta Lacerda.

A secretária de Assis-
tência Social, Andréa Dias 
Lizum, comemorou mais 
esta doação para o Jaguari-
úna Solidária. “Agradece-
mos mais esta contribuição 
do Grupo UniEduk que, 

com certeza, vai ajudar 
muito as pessoas que pas-
sam por dificuldades em 
nossa cidade”, diz Andréa.

Quem quiser participar 
do Jaguariúna Solidária 
basta entrar em contato 
com a Secretaria de Assis-
tência Social pelo telefone 
(19) 3867-3373 ou pelo 
e-mail jaguariunasolida-
ria@jaguariuna.sp.gov.br.

14

educação

A entrega foi feita pelos 
representantes do grupo, Luís 
Pontes e Renata Lacerda

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Jaguariúna realiza processo 
seletivo inédito para contratação de estagiários

Prefeitura de Jaguariúna entrega kits de 
lâmpadas econômicas para 120 famílias

Procon recebe visita da CPFL e solicita 
alternativas para inadimplentes

Prefeito de Jaguariúna é eleito vice-
presidente de telecomunicações da FNP

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, 
realiza processo seletivo 
para contratação de esta-
giários, em parceria com 
o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE). 
Segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento, o pro-
jeto, totalmente on-line, é 
inédito na região e 100% 
gratuito.

As provas on-
line podem 
ser feitas no 
momento da 
inscrição

Projeto totalmente on-line e gratuito

As vagas oferecidas 
são para alunos de cur-
sos dos ensinos médio, 
técnico e superior. As 
bolsas são de R$385 por 

mês (para nível médio 
e técnico, com jornada 
de 30h semanais) e de 
R$660 por mês (nível su-
perior, também com jor-

nada de 30h semanais), 
mais auxílio transporte 
municipal.

As provas on-line po-
dem ser feitas no mo-

A Secretaria de Assis-
tência Social da Prefeitura 
de Jaguariúna, em parceria 
com a CPFL Energia, dis-
tribuiu kits de lâmpadas 
para 120 famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social atendidas pela ges-
tão municipal. Conforme a 
secretária da pasta, Andréa 
Lizun, as famílias foram 
selecionadas depois de 
uma avaliação da equipe 
que detectou as famílias 

que contam com as tarifas 
de energia mais altas.

“A gente orientou as 
pessoas a trazer lâmpa-
das usadas, em troca eles 
ganham o kit com quatro 
lâmpadas novas e bem 
mais econômicas. Com 
essa ação nós já vamos 
conseguir dar um alívio 
financeiro para essas famí-
lias”, explica a secretária.

As lâmpadas que com-
põem o kit são as “Lâm-

padas Intral”, de 60 watts. 
Elas são de Luz Branca e 
garantem uma economia 
de até 85%.

Atendimento CPFL
Para evitar a exposição 

ao coronavírus a CPFL 
orienta os moradores a 
realizarem os serviços e 
solicitações pelos canais 
digitais: www.cpfl.com.br 
ou através do WhatsApp: 
(19) 99908-8888.

Nesta semana o Pro-
con de Jaguariúna rece-
beu a visita técnica da 
CPFL, com objetivo de 
falar sobre os atendi-
mentos e demandas da 
população do município. 
Na visita também foram 
discutidas e apresentadas 
as formas de medição de 
energia, o lançamento 
dos consumos da popula-
ção e as formas de classi-
ficações do consumo dos 
consumidores.

Na oportunidade, que 

também teve a participa-
ção por videoconferência 
da direção da CPFL, o 
Diretor do Procon, Edi-
son Cardoso de Sá, apre-
sentou uma proposta no 
sentido de discutir pro-
blemas de cortes de ener-
gia neste momento da 
pandemia da Covid-19. 
“Temos conhecimento de 
pessoas que estão pas-
sando por dificuldades 
financeiras por conta do 
desemprego e, conse-
quentemente, estão sem 

pagar as contas de ener-
gia elétrica, vindo suces-
sivamente a suspensão 
do fornecimento da ener-
gia aos inadimplentes”, 
justifica Edison.

Por isso, o diretor so-
licitou alternativas para 
ajudar a resolver o pro-
blema destas famílias e 
sugeriu o parcelamento 
e negociação das faturas 
em atraso.  A CPFL fi-
cou de fazer um estudo e 
apresentar uma proposta 
ao Procon de Jaguariúna.

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis, foi eleito 
vice-presidente de Teleco-
municações da Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP), 
que integra a área de Ino-
vação e Tecnologia da en-
tidade. A eleição e a posse 
para a gestão 2021/2023 
foram realizadas durante a 
80ª Reunião Geral da FNP, 
feita de forma virtual nesta 
quinta-feira, 20.

“Inovação e tecnologia 
são pilares importantes de 

nossa gestão à frente da 
Prefeitura de Jaguariúna. 
Não por acaso nossa cidade 
foi eleita, pela segunda vez 
consecutiva, a mais inteli-
gente e conectada do Brasil 
até 100 mil habitantes. Por 
isso, agradeço ao prefeito 
de Aracaju (SE), Edvaldo 
Nogueira Filho, presidente 
da FNP, e a todos os cole-
gas prefeitos pela confiança 
e escolha de meu nome”, 
diz Gustavo Reis, que tam-
bém é o atual presidente do 

Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC).

Fundada em 1989, a 
FNP é a única entidade 
municipalista nacional di-
rigida exclusivamente por 
prefeitas e prefeitos em 
exercício dos seus manda-
tos. Tem como foco de atu-
ação municípios que abran-
gem 100% das capitais, 
61% dos habitantes e 74% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País.

mento da inscrição (que 
é gratuita), no site do 
CIEE (www.ciee.org.br), 
no período de 31 de maio 
a 7 de junho. Os resulta-
dos serão publicados no 
site do CIEE e comparti-
lhados nas redes sociais e 
site da Prefeitura (www.
jaguariuna.sp.gov.br).

Para participar da se-
leção, o candidato deve 
estar regularmente ma-
triculado, com frequên-
cia efetiva nos cursos 
vinculados ao ensino 
público ou particular nas 
instituições de ensino de 
níveis médio, técnico e 
superior, ter no mínimo 
16 anos completos no ato 
da inscrição, estar em dia 
com as obrigações eleito-
rais e militares (no caso 
de homens) e não ter fei-
to estágio por período 

igual ou superior a dois 
anos na Prefeitura de Ja-
guariúna (exceto pessoas 
com deficiência).

Provas no CRAS e 
celular

Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, Lúcio 
Tomasiello, uma parceria 
com a Secretaria de Assis-
tência Social vai permitir 
ao candidato que não tem 
computador em casa re-
alizar a prova da seleção 
no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) mais próximo de 
sua residência. Para isso, 
ele deve ligar no Cras e 
agendar um horário para 
atendimento. Quem pre-
ferir, poderá fazer a prova 
pelo celular também pelo 
site do CIEE.

As famílias contempladas são atendidas pela Assistência Social do município

Prefeito de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA DIVULGAÇÃO

Diretor do Procon e representantes da CPFL

DIVULGAÇÃO
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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:

JOSÉ GERALDO GONÇALVES TEODORO e JAC-
QUELINE HAMMER DE SOUZA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, vigilante patrimonial, divorciado, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 17 de dezembro de 1980, re-
sidente e domiciliado na Rua Tozzi, Nº 108, Núcleo Resi-
dencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO BATISTA TEODORO e de ELZA MARIA GON-
ÇALVES TEODORO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
tosadora, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 23 
de março de 1985, residente e domiciliada na Rua Jabutica-
beira, Nº 421, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
CARLOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA e de MA-
RIA DE FATIMA DE MELLO HAMMER DE SOUZA. 

MIQUEIAS DO NASCIMENTO SALES e MARIA DO 
CARMO DE MESQUITA VIANA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em CO-
ROATÁ, MA, no dia 16 de dezembro de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Alagoas, Nº 75, Jardim Haruji, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de DAMIÃO DE SOUSA SALES 
e de MARIA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, cuidadora, divorciada, 
nascida em PIRAPEMAS, MA, no dia 23 de junho de 
1980, residente e domiciliada na Rua Alagoas, Nº 75, Jar-
dim Haruji, JAGUARIÚNA, SP, filha de RAIMUNDO 
MARQUES VIANA e de CECUNDINA CONCEIÇÃO 
DE MESQUITA. 

JAVIER TIMONEDA PAUL e MARIA BEATRIZ MAR-
TINS SALOMON. Ele, de nacionalidade Brasileira, ar-
quiteto, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
12 de setembro de 1957, residente e domiciliado na Rua 
Thomaz Jasso, Nº 490, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de EDUARDO PAUL IGLESIAS e de ISABEL 
TIMONEDA DE PAUL. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
arquiteta, divorciada, nascida em ITAJUBÁ, MG, no dia 
21 de dezembro de 1956, residente e domiciliada na Rua 
Thomaz Jasso, Nº 498, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOSÉ BENEDITO SALOMON e de IVONE 
MARTINS SALOMON. 

YÚRI GUILHERMINO DA SILVA e TAUANE MAR-
QUES CARDOSO. Ele, de nacionalidade Brasileira, con-
ferente, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 25 de 
março de 1999, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Sales Pires, Nº 61, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ MARIA DA SILVA e de ANA PAULA 
GUILHERMINO DOS SANTOS. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, auxiliar de escritório, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 27 de junho de 1999, residente e 
domiciliada na Rua Francisco Sales Pires, Nº 61, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de NIVALDO 
MARQUES CARDOSO e de VALQUIRIA LUCAS DE 
FREITAS. 

CESAR PIRES DE CAMARGO e CAMILA MILAN. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, corretor de imóveis, divorcia-
do, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 20 de setembro de 
1972, residente e domiciliado na Avenida Pacífico Moneda, 
Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de LIBERO 
PIRES DE CAMARGO e de ANA MARIA BARREIRA 
DE CAMARGO. Ela, de nacionalidade Brasileira, vende-
dora, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06 de 
novembro de 1988, residente e domiciliada na Avenida Pa-
cífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de CELSO MILAN e de ENEIR DO PRADO MILAN. 

JOÃO PEDRO GIOIA e MAYARA ANTUNES DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, empresário, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 03 de fevereiro de 
1994, residente e domiciliado na Rua Rita Villela de Andra-
de Lima, Nº 37, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ADEMILSON GIOIA e de SANDRA APA-
RECIDA DE SOUZA GIOIA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, empresária, solteira, nascida em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO, SP, no dia 14 de fevereiro de 1992, residente 
e domiciliada na Rua Rita Villela de Andrade Lima, Nº 37, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
ROBERTO DA SILVA e de REGIANE SEDREZ ANTU-
NES DA SILVA. 

ANDERSON AUGUSTO DAL BO’ e THAYLANE 
LIMA DE AGUIAR. Ele, de nacionalidade Brasileira, ana-
lista financeiro, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 16 de maio de 1991, residente e domiciliado na Rua 
Maria Ângela, Nº 254, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ MAXIMINO DAL BO’ e de MARIA 
APARECIDA SILVERIO DE FREITAS DAL BO’. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, funcionária pública municipal, 
solteira, nascida em ROLIM DE MOURA, RO, no dia 19 
de abril de 1991, residente e domiciliada na Rua Maria 
Ângela, Nº 254, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ABEDIR MACEDO DE AGUIAR e de SOLANG MA-
RIA DE LIMA AGUIAR. 

DANILO DA COSTA CRUZ e INGRID CEARÁ BAR-
BOSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, soltei-
ro, nascido em SANTOS, SP, no dia 21 de dezembro de 
1976, residente e domiciliado na Rua Alcides de Oliveira 
Germano, Nº 38, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de MANOEL ANTONIO DA CRUZ e de SEMIRAMIS 
SANDRA DA COSTA CRUZ. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, coordenadora administrativa, divorciada, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 02 de junho de 1980, residen-
te e domiciliada na Rua Taubaté, Nº 134, Vila Industrial, 
CAMPINAS, SP, filha de VALDIR WAGNER CEARÁ 
BARBOSA e de NANCI ROSILEI PRADO BARBOSA. 

LUCAS FELRISTON DE ANDRADE ALMEIDA e SIL-
VANEIDE DO NASCIMENTO SILVA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido 
em MAIRINQUE, SP, no dia 16 de outubro de 1995, re-
sidente e domiciliado na Rua Alface, Nº 152, Núcleo Re-
sidencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de IVANALDO FERREIRA DE ALMEIDA e de MARIA 
RITA DE CÁSSIA DE ANDRADE. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, balconista, solteira, nascida em SÃO JOÃO, PE, 
no dia 22 de julho de 1987, residente e domiciliada na Rua 
Alface, Nº 152, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ PEREIRA DA SILVA 
IRMÃO e de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 
SILVA. 

LEANDRO LIMA SANTOS e MARISA APARECIDA 
MARSON. Ele, de nacionalidade Brasileira, encarregado 
de produção, solteiro, nascido em AGUAÍ, SP, no dia 07 de 
abril de 1986, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, 
Nº 237, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ANTONIO SANTOS e de ELIETE LIMA SANTOS. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, psicóloga, solteira, nascida em 
AMPARO, SP, no dia 26 de abril de 1989, residente e domi-
ciliada na Rua Minas Gerais, Nº 237, Jardim Dom Bosco, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS MARSON e 
de GERALDA APARECIDA DOMINGUES MARSON. 

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

JAGUARIÚNA, 20 de maio de 2021
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIÚNA 

  
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Nelson Roberto Patrocínio da Silva no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 35, II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, CONVOCA todos os  associados, através 
do presente Edital,  para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, , que  será realizada no dia 
14 de junho de 2021, às 18h00 horas em primeira convocação e às 18h30 horas e trinta minutos, 
em segunda convocação, a ser realizada na sede da OSC, localizada a Rua Amazonas, 1296 – 
Jd. Mauá, Jaguariúna, S.P.,  com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração da 
Federação Nacional das APAES em 20 de abril de 2021 para acrescer os incisos VII.A e VII.B no 
artigo 35 do estatuto padrão das APAES, com a seguinte redação:  
 

Art. 35. Compete ao presidente:  
VII.A - Os recursos financeiros mencionados no inciso VII deverão ser 
movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo Presidente e pelo 1º 
Diretor Financeiro ou por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético. 
(NR) 
VII.B - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, 
inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao Presidente ou ao 
Tesoureiro a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, 
podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas 
as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. (NR)  

 

A Assembleia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela 
comparecerem, quites com suas obrigações sociais e financeiras. (art.23) 
Terão direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular 
há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, 
exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, e que 
estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras. (art. 23, §1º). 
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante 
e o outorgado deverão ser associados da Apae. (art. 23, §2º) 
Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23, §3º). 
A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos 
associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo 
ambas constarem dos editais de convocação, e nos termos do art. 25, I, para a finalidade de 
homologar as alterações do estatuto, será exigido o voto concorde da maioria simples dos 
associados da Apae na Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim. 
(art. 27, § único). 

 
Jaguariúna, 07 de maio de 2021 

Nelson Roberto Patrocínio da Silva 
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna 

 
 

 

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 21 de maio de 2021  à  27 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 
111º Samara Da Cruz Gomes  

 
 

Holambra, 21 de maio de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

R$ 170.000,00

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  
Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da ASSOCIAÇÃO 
RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY, situado à Rua José Dias, 100, Reserva do 
Jaguary, Jaguariúna/SP, para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 29/05/2021, 
(sábado), no Shopping Jaguar Center Plaza, situada na Rua Cândido Bueno, 1299, 
Centro – Jaguariúna/SP, em primeira convocação às 08h, com quórum de 2/3 (dois 
terços), ou em segunda convocação às 08h30, com qualquer número de interessados, 
para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia:
1.  Prestação de contas do exercício anterior;
2.   Implantação de melhorias e Projetos futuros;
3.   Reforma do Estatuto.

Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores 
legais para este fim, estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia.

É direito de o associado votar nas deliberações da assembleia e dela participarem, 
ESTANDO QUITE, conforme art. 1335, III do Código Civil.

Jaguariúna, 21 de maio de 2021.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY


