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Jaguar Plásticos doa para Jaguariúna 
600 cestos para descarte de resíduos

Projeto de compostagem produz toneladas 
de adubo orgânico em Jaguariúna

Prefeito e vereadores do 
município vão ao Estado por 
mais investimentos

Importância da Enfermagem 
na saúde ganha destaque na 
Semana da Enfermagem do 
Grupo UniEduK

Jovem empresa 
HolamFood é destaque 
no setor de cogumelos; 
Mercado está em ascensão

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), disse, nes-
ta semana, que toda a população 

adulta do estado deve ser vacina-
da contra a Covid-19 até o dia 31 
de outubro. Dias antes ele havia 

dito que o prazo era até o fim do 
ano, mas que conseguiu adiantar 
a imunização. Até o momento, fo-

ram aplicadas pouco mais de 17,5 
milhões de doses. Considerando 
apenas as pessoas que receberam 

as duas doses, ou seja, que estão 
efetivamente protegidas, já são 5,7 
milhões imunizados.         Página 3

A promessa é de imunizar pessoas acima de 18 anos

A Jaguar Plásticos, que tem 
sede em Jaguariúna, doou ao 
município 600 cestos de plás-
tico para a coleta e reciclagem 

de lixo. A doação, que precisou 
ser adiada por conta do impacto 
da pandemia nas produções da 
empresa, faz parte de uma ação 

que teve início em dezembro de 
2019, em parceria com o Movi-
mento Plástico Transforma.  

  Página 7

A Prefeitura de Jaguariú-
na cedeu para a Oscip Trilhos 
do Jequitibá um terreno para 
produção de adubo orgânico. 

A Oscip trabalha neste proje-
to em conjunto com a Asso-
ciação Carisma de Educação, 
Cultura, Recuperação e Inte-

gração Social de Jaguariúna e 
visa gerar benefícios para to-
dos os envolvidos.

    Página 3

Nascida de um sonho de 
produzir alimentos 100% natu-
rais e de maneira sustentável, a 
HolamFood é especializada na 
produção de cogumelos. Loca-

lizada em Holambra, a jovem 
empresa de dois anos e meio se 
destaca no setor com tecnologia 
holandesa que garante produtos 
de qualidade.     Página 4

Doria diz que vai vacinar toda a 
população adulta de SP até 31 de outubro

O prefeito Fernando Capato 
esteve nesta semana no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
para agenda de trabalho com o 

secretário estadual da Casa Ci-
vil, Cauê Macris, o deputado 
estadual Barros Munhoz e o de-
putado federal Vanderlei Macris.

            Página 6

O Grupo UniEduK promo-
veu a Semana da Enfermagem 
que abordou a importância da 
profissão e seus desafios, tam-
bém relacionados ao contexto 
de pandemia. O diferencial fi-
cou por conta da organização 

do evento, conduzida pelos 
próprios alunos do curso de 
Enfermagem, nos campi da 
UniMAX, em Indaiatuba, e da 
UniFAJ, em Jaguariúna.

            Página 11

Diferente do que se imagina, o local de produção não tem nenhum cheiro, nenhum odor

HolamFood é especializada em produção de cogumelos

DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO

SAMUEL OLIVEIRA

A entrega dos cestos foi feita pelo diretor comercial Luiz Adolfo Bascheira e pela coordenadora de marketing Myla Beck, 
representantes da empresa
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Estamos chegando na 
metade do ano e os núme-
ros sobre desemprego e 
fome continuam preocu-
pantes. Além dos 14,8 mi-
lhões de desempregados, há 
6 milhões de desalentados, 
ou seja, pessoas que gosta-
riam de trabalhar, mas de-
sistiram de procurar vaga, 
segundo o  IBGE. 

O reflexo deste cenário 
aparece em outro índice alar-
mante: aproximadamente 
117 milhões de pessoas estão 
em situação de insegurança 
alimentar ou passando fome 

no Brasil, de acordo com a 
Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional. O 
número, que corresponde a 
mais da metade da população 
brasileira, engloba pessoas 
que não se alimentam como 
deveriam, com qualidade e 
em quantidade suficiente.

Além de ser o maior índi-
ce em 17 anos, é quase o do-
bro do registrado em 2018, 
quando o IBGE identificou 
10 milhões de brasileiros 
nessa condição. A pesquisa 
atual mostrou que as mais 

vulneráveis são as mulheres 
de periferia, chefes de famí-
lia, negras e com baixo nível 
de escolaridade.

Diante desse quadro são 
notórias as ações solidárias 
praticadas por muitos, o que 
ameniza o sofrimento de mi-
lhares de famílias, muitas 
delas que perderam entes 
queridos para a Covid-19. 
Arrecadações e distribuições 
de alimentos não perecíveis 
aos necessitados avançam na 
base em um grande número 
de cidades, por isso, se você 
tem como ajudar, ajude!
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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*

Fazenda Castelo. Casarão assobradado com altos 
porões. Escadaria com balaústres brancos e rica ar-
quitetura em sua varanda de entrada. Final do sécu-
lo XIX. Provavelmente, deve haver paredes originais 
com alicerces em pedra e taipa de mão, após algumas 
intervenções. Paredes antigas em alvenaria, tijolos, 
cal, areia, barro. Mais recentemente alvenaria moder-
na.  Passou por reformas e ampliação. Ascendência do 
mesmo tronco da família da Fazenda Santa Úrsula. Há 
Fotografias na obra: “Campinas, município no Impé-
rio” de  Celso Maria de Mello Pupo. Imprensa Oficial 
do Estado S.A. São Paulo, 1983. Apresentava mais va-
randa com escadaria em mármore branco e gradil de 
ferro trabalhado artesanalmente, ferro forjado ainda 
não fundido.  Segundo a memorialista e historiado-
ra M. Abigail N. Moraes Ziggiatti, a fazenda Castelo 
em 1.900 pertencia a Antônio Américo de Camargo 
Andrade. A fazenda Castelo produzia 7.000 arrobas 
de café anualmente. Ele faleceu sem deixar herdeiros. 

As terras voltaram para a sesmaria de sua irmã, viúva 
Úrsula Franco de Andrade, herdeira- proprietária da 
Sesmaria do Jaguary (Fazenda Jaguary que se tornou 
Santa Úrsula). Seus herdeiros vendem as terras que 
compunham Castelo e Santa Júlia à família Moraes, 
em 1914. Vendem ao proprietário da Sesmaria do São 
João do Atibaia, Alberto de Moraes Bueno.  Este era 
filho de Joaquim Bueno, irmão do Cel. Amâncio Bue-
no. A fazenda Castelo tinha 195 alqueires de terra e 
200.0000 pés de café.  Alberto de Moraes Bueno era 
pai do velho Celso Camargo de Moraes. Este era avô 
paterno de M. Abigail N. de Moraes Ziggiatti.  Cas-
telo passou a fazer parte da Sesmaria do S. João do 
Atibaia. Alberto de Moraes Bueno deixa para a filha 
Francisca casada com Albino José Barbosa de Olivei-
ra. Esta Fazenda de 1928/30 a 1945 foi de José Stra-
zzacappa e vendida a Dr. Erasmo Assunção casada 
com D. Lalaia (Eulália Assunção). Este foi o fundador 
da entidade filantrópica “Obras de Assistência Nossa 

Sra. Da Assumpção por volta de 1946, na Paróquia de 
Santa Maria. Dona Lalaia visitava amiúde  Pe. Antô-
nio Joaquim Gomes. Em 1978, a Fazenda Castelo  foi 
adquirida por  Pedro Gastão de Noronha Gonçalves 
Artmann, com produção de leite e criação de cavalos 
puro sangue inglês. Depois vendida a Marcelo Baptis-
ta de Oliveira e recebe hoje também o nome de Haras 
Maripá. Contratou pedreiros e empreendeu obra de 
manutenção e reformas que duraram  anos. Sr. Mar-
celo é benemérito à comunidade de Jaguariúna, ge-
neroso, colaborou muito com a construção do Asilo 
dos Velhinhos ou Lar da 3ª Idade de Padre Gomes, 
como também é festeiro doador das melhores cabeças 
de gado para o leilão beneficente  da centenária Festa 
de S. Sebastião.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Fazenda Castelo

João Rodrigues*

Estamos chegando na semana do amor, em especial 
a data de 12 de junho, a dos eternos apaixonados, o Dia 
dos Namorados, e neste momento um órgão do corpo 
humano é muito envolvido, o CORAÇÃO, através dele 
pulsa energia para todo o corpo humano, e no mundo 
empresarial falamos muito que ele é determinante na 
compra emocional, deixando de lado a parte racional 
da questão, por isto faça desta semana uma data top de 
vendas e de relacionamento com seu cliente se você é 
lojista,  momento de gratidão para com sua equipe se 
você é um líder empresarial, e se você ama alguém nada 
melhor que demonstrar isto dando um presente vindo 
do coração, para demonstrar isto num fato concreto.

Porém o assunto desta semana me fez recordar sobre 
o ama-durecimento que um líder passa durante toda sua 
jornada, desde sua tenra idade até ele se tornar um líder 
que possui liderados, e este amadurecimento ocorre no 
dia a dia, e quero destacar aqui como um líder poder ser 
construído durante a sua jornada de vida. Lembro-me 
da época de minha adolescência onde recebi um pre-
sente e uma missão, e na oportunidade não sabia exe-
cutar a tarefa (que dependia de utilizar o presente), e ao 
invés de informar ao chefe que não saberia executar, fi-
cava inventando desculpas e procrastinando a verdade, 
e isto me desgastava e também com certeza desgastava 
a empresa e o relacionamento com meu chefe na época, 
hoje com o ama-durecimento que os anos me trouxe, 
vejo o quanto se perde de tempo com este tipo de ati-

tude, e o quanto  é prejudicial a todos, por isto a dica 
que sempre passo é nunca invente desculpas ( a famosa 
mentirinha),  nunca deixe para depois (procrastinar), 
pois isto só te impede de crescer e de melhorar a vida 
de todos, é sempre preferível a verdade, pois só assim 
as pessoas poderão te ajudar a melhorar, e incrivelmen-
te ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, as 
pessoas gostam de ajudar as outras pessoas.

As pessoas que tem este dilema que retratei , quan-
do descobrem o quanto foram infantis e juvenis, per-
cebem o tempo que desperdiçaram na vida, ao querer 
guardar apenas para si uma informação valiosa e que 
dá medo revelar para outras pessoas, porém devem en-
tender que quanto mais compartilham informações so-
bre seus medos, anseios, dúvidas, e sobre sua inaptidão 
para determinada tarefa, mais pessoas aparecerão a sua 
frente com o objetivo de lhe ajudar a melhorar. Esta 
descoberta é algo transformador e libertador na vida 
das pessoas, e até causa uma certa “raivinha” de não 
ter sido mais corajosa em informar estes sentimentos as 
pessoas no dia a dia do seu convívio, muitas guardam 
isto por dezenas de anos, fazendo com que uma ancora 
esteja amarrada no seu pensamento, é aquele segredo 
que ninguém pode saber, mas que lhe atormenta e te 
leva preciosas horas de sono.

Um líder que compartilha seus pontos fortes é aque-
le que fala também dos seus pontos fracos e com isto 
se torna um líder saudável, capaz de ter melhor relação 

com os liderados, com isto avaliando-os de forma mais 
assertiva, facilitando com que elas se desenvolvam e 
prosperem. O líder através dese amadurecimento pro-
porciona melhor ambiente para que o liderado possa 
produzir mais e melhor, gerando uma maior lucrativi-
dade a todos.

Quando você amadurece e não fica escravo dos seus 
pensamentos aflitivos, você quebra a corrente do pen-
samento pequeno que tanto atrapalha o seu crescimento 
pessoal e profissional, o que hoje chamamos de crenças 
limitantes, é preciso entender que todo ser humano é 
dotado de dons e habilidades, e que cabe a você fazer 
o seu melhor, com o que recebeu nesta vida, e claro se 
tiver uma que não domine, compartilhe isto e receba 
ajuda, pois tenho certeza que você fará o mesmo com 
o próximo, pois entenderá que ter uma atitude do bem, 
gera excelentes resultados.

Hoje aquele adolescente conquistou o conhecimento 
e faz questão de compartilhar a informação que “não sa-
bia andar de bicicleta”, mas hoje aprendeu e faz questão 
de ser um incentivador daqueles que querem praticar este 
esporte, bem como mostrar a todos que hoje o medo é 
um grande impulsionador para novas conquistas.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negócios – Empreende-

dor do Bem

Líder que ama-durece
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A promessa é de imunizar pessoas acima de 18 anos
O governador de 

São Paulo, João Doria 
(PSDB), disse, nesta se-
mana, que toda a popu-
lação adulta do estado 
deve ser vacinada contra 
a Covid-19 até o dia 31 
de outubro. Dias antes ele 
havia dito que o prazo era 
até o fim do ano, mas que 
conseguiu adiantar a imu-
nização. Até o momento, 
foram aplicadas pouco 
mais de 17,5 milhões de 
doses. Considerando ape-

nas as pessoas que rece-
beram as duas doses, ou 
seja, que estão efetiva-
mente protegidas, já são 
5,7 milhões imunizados.

“São Paulo vai con-
cluir a vacinação de toda 
a população até dia 31 de 
outubro. Originalmente 
era até dia 31 de dezem-
bro, mas nós fechamos o 
planejamento estadual e 
toda a população do es-
tado será vacinada. Serão 
imunizadas pessoas com 

mais de 18 anos”, diz o 
governador em entrevis-
ta coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes.

Doria ainda afirma que 
um lote extra de 30 mi-
lhões de doses de vacina, 
comprado pelo governo 
de São Paulo do laborató-
rio Sinovac, chega em se-
tembro e pode ser utiliza-
do caso haja algum atraso 
na entrega de imunizan-
tes por parte do governo 
federal.

Doria diz que vai vacinar 
toda a população adulta 
de SP até 31 de outubro

Até o momento, foram aplicadas pouco mais de 17,5 milhões de doses em todo o estado de São Paulo

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

As cidades da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) retomaram 
as barreiras sanitárias nas 
entradas das cidades de-
vido ao feriado prolon-
gado de Corpus Christi. 
A medida é uma decisão 
conjunta dos prefeitos da 
RMC, tomada em reunião 
on-line extraordinária no 
início da semana. Além 
das barreiras, os muni-
cípios também tomaram 
medidas que reforçam a 
fiscalização contra festas 
clandestinas. O objetivo 
é tentar reduzir a circula-
ção de pessoas ao longo 
do feriadão, em meio a 
um novo de aumento do 
número de casos e inter-
nações de pacientes infec-
tados pelo coronavírus.

Os detalhes das ações 

foram definidos em reu-
nião virtual, na quarta-
-feira, 02, pela manhã, 
da Câmara Temática de 
Segurança da RMC, que 
reúne secretários e direto-
res ligados à área da segu-
rança de cada um dos 20 
municípios. Representan-
tes da Polícia Militar e da 
Polícia Civil também par-
ticiparam.

O prefeito de Jaguari-
úna e presidente do Con-
selho de Desenvolvimento 
da RMC, Gustavo Reis, 
manifestou preocupação 
com o quadro atual da Co-
vid nas cidades e alertou 
para a possibilidade de 
adoção de medidas mais 
restritivas. “O cenário em 
vários outros municípios 
é o mesmo. Então, caso 
não haja uma melhora rá-

pida, teremos que discutir 
medidas mais duras, as-
sim como fizeram outras 
regiões do Estado”, diz o 
prefeito.

O trabalho de barreiras 
sanitárias durante o feria-
do de Corpus Christi é se-
melhante ao realizado no 
“megaferiado” anunciado 
na Capital paulista, entre 
os dias 26 de março e 04 
de abril, quando as vigi-
lâncias sanitárias e guardas 
municipais de cada cidade, 
com apoio da Polícia Mili-
tar, promoveram as barrei-
ras em determinados horá-
rios do dia e da noite com 
objetivo de abordar veícu-
los com placas de fora da 
região, além de aferir a 
temperatura das pessoas. 
O trabalho foi chamado de 
“cinturão regional”.

Paula Partyka

A Prefeitura de Jaguari-
úna cedeu para a Oscip Tri-
lhos do Jequitibá um terre-
no para produção de adubo 
orgânico. A Oscip trabalha 
neste projeto em conjunto 
com a Associação Caris-
ma de Educação, Cultura, 
Recuperação e Integração 
Social de Jaguariúna e visa 
gerar benefícios para todos 
os envolvidos.

A partir deste projeto 
de compostagem orgânica 
a Oscip ainda desenvolve 
hortas urbanas e projeto 
ECO KIDS que consiste 
no feitio de hortas em cre-
ches e escolas. São nestes 
projetos que a doação re-
cente da CPFL, por meio 
da ação “Desconto Efi-
ciente”, é investido.

O presidente do Caris-
ma e vice-presidente da 
Oscip, Edemir Vasconcelos 
Bonfim, é responsável pelo 
projeto e explica que o pri-
meiro lote piloto de adubo 
já está pronto e há dois me-
ses foi iniciado novo lote 

que está previsto gerar 100 
toneladas de adubo. Para a 
produção do adubo é usado 
esterco de cavalo e galhos 
moídos. Os materiais são 
colocados em processo de 
fermentação, que leva cer-
ca de três meses e depois 
são peneirados resultado no 
adubo limpo.

De acordo com Edemir, 
esse projeto tem três objeti-
vos, “Primeiro, trazer uma 
novidade para Jaguariúna 
cuidando do meio ambien-
te; segundo, a reeducação 
ambiental, tanto para os 
internos do Carisma quanto 
para os alunos das escolas 
e creches; e também gerar 
renda, pois o adubo será 
comercializado e assim fa-
remos com que as entida-
des lucrem”, explica.

Para avançar com o pro-
jeto Edemir diz que há ne-
cessidade do apoio da má-
quina pública e empresas 
privadas. “Assim vamos 
crescer e ajudar o municí-
pio, pois logo os lixões terão 
que deixar de existir, mas as 
podas de árvores não podem 

parar e restos de alimentos 
sempre tem”, diz.

E realmente, as capi-
tais e regiões metropolita-
nas têm até 2 de agosto de 
2021 para acabar com os 
lixões, enquanto cidades 
com mais de 100 mil ha-
bitantes têm até agosto de 
2022 como prazo final. Por 
isso o projeto torna-se tão 
importante e pioneiro.

“Estamos oferecendo 
uma solução para a desti-
nação correta destes ma-
teriais. Só falta as pessoas 
entenderem que isso é im-
portante”, afirma Edemir.

Carisma
A entidade civil sem fins 

lucrativos atua com a fina-
lidade de reabilitar adultos 
dependentes de álcool e 
outras drogas, reintegran-
do-os à sociedade. A maior 
dificuldade que Edemir en-
contra é em recolocá-los no 
mercado de trabalho, por-
tanto a participação deles 
no projeto, eles tornam-se 
funcionários. “Vamos ofe-
recer emprego. Todos se 

RMC realiza barreiras 
sanitárias até domingo, 06

Projeto de compostagem produz toneladas de adubo 
orgânico em Jaguariúna

beneficiam com o ciclo de 
compostagem”, diz.

Atualmente o Carisma 
tem 36 residentes em rea-
bilitação, sendo 24 de Ja-
guariúna. O tratamento na 
restauração da dependência 
química tem a duração de 
aproximado de seis meses 
com o acompanhamento de 
equipe terapêutica multi-
disciplinar.

Na medida em que o 

projeto de compostagem 
se desenvolve, é possível 
manter a entidade. “O custo 
de tratamento é caro. Tudo 
tem custo. Então estamos 
buscando essas alternativas 
para sobreviver e manter as 
portas abertas”, afirma.

Outras ações
De acordo com o pre-

sidente da Oscip, Hilário 
Argemiro, o local onde é 

realizado o projeto de com-
postagem atualmente deve 
servir de horta comunitária 
no futuro. A ideia é realizar 
uma troca com o munícipe 
– ele entrega um guarda-
-roupa usado, restos de ali-
mentos, grama cortada, ou 
outro, para o projeto e em 
troca ele leva algum produ-
to da horta para casa ou até 
mesmo recebe um espaço 
para produzir. 

Diferente do que se imagina, o local de produção não tem nenhum cheiro, nenhum odor

REDAÇÃO
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Empresa investe em tecnologia para oferecer produtos de qualidade com constância 
Nascida de um sonho 

de produzir alimentos 
100% naturais e de manei-
ra sustentável, a Holam-
Food é especializada na 
produção de cogumelos. 
Localizada em Holambra, 
a jovem empresa de dois 
anos e meio se destaca no 
setor com tecnologia ho-
landesa que garante pro-
dutos de qualidade.

As espécies de cogu-
melo produzidas pela Ho-
lamFood são o Champig-
non de Paris e Portobello, 
Shimeji branco e preto. 
Eles podem ser encon-
trados em supermercados 
de Jaguariúna, Holambra, 
Mogi Mirim, Cosmópolis, 
Sumaré, São João da Boa 
Vista, Sumaré. Também 
em São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais.

Patrick de Block ini-
ciou o empreendimento 
e hoje, seu filho Carlo de 
Block e os sócios Lucas 
Zanini de Moraes Silva 
e Udo Lohken estão à 
frente do negócio. Ten-
do percorrido um cami-
nho de muitos desafios e 
aprendizados, a Holam-
food visa o crescimento 
no ramo da alimentação 
saudável. “E nós temos a 
confiança de oferecer um 
produto bom, constante e 
de qualidade”, afirma.

No início da pandemia 
as vendas quadriplicaram 
e, recentemente, a empresa 
conquistou a certificação 
orgânica dos Cogumelos 
champignon de Paris e 

Portobello. Ou seja, a Ho-
lamFood cumpre os requi-
sitos desta agricultura de 
acordo com a Lei Federal 
Nº 10.831, de 2003. “Isso 
mostra nosso comprometi-
mento com a alimentação 
saudável”, frisa Carlo.

Cultivo
Os cogumelos pos-

suem um teor de água en-
tre 80 a 90% dependendo 
da espécie e condições 
de cultivo. A refrigera-
ção faz com que o tempo 
de armazenamento dos 
cogumelos seja maior e 
mais efetiva para produ-
tores e consumidores. 

Cada tipo de cogumelo 
tem equipamentos e méto-
dos específicos de cultivo. 
São cultivados no escuro 
em salas com ambiente 
controlado (temperatura e 
umidade). Isso é necessá-
rio para a produção eficien-
te de cogumelos de alta 
qualidade. Historicamente, 
São Paulo é o maior produ-
tor do fungo no Brasil.

Como eles são cultiva-
dos em locais sob condi-
ções ambientais contro-
ladas, a produção ocorre 
durante todo o ano. A efici-
ência da operação é essen-
cial para manter a viabili-
dade e a Holamfood supre 
a demanda.

Atualmente, a empresa 
produz quase três tonela-
das de cogumelos por se-
mana. A previsão de Carlo 
é vender até agosto/setem-
bro quatro toneladas por 

Jovem empresa HolamFood é destaque no 
setor de cogumelos; Mercado está em ascensão

Carlo de Block responsável pela produção de cogumelos da HolamFood

Receita
A redação aproveitou a 
pauta e os produtos da 
HolamFood para fazer 
uma receita deliciosa de 
strogonoff de cogumelos. 
Veja o que você vai 
precisar para essa 
receita: 
- Separe duas bandejas de 
cogumelos Paris HolamFood; 
uma cebola; quatro dentes de 
alho; shoyu; molho branco e salsinha.

Agora, preste atenção no modo de preparo:
- Corte a cebola, alho e salsinha;
- Limpe os cogumelos, um a um, com um guardanapo 
úmido e corte-os no meio (os cogumelos são como 
esponjas: se lavados debaixo de água correte absorvem 
muita água e podem ficar moles após levar ao fogo);
- Leve ao fogo a cebola e quando estiver doudarinha 
acrescente o alho;
- Misture os cogumelos e adicione shoyu até deixá-los 
molhados;
- Deixe cozinhar por poucos minutos; 
- Acrescente o molho branco e salsinha; 
- Está pronto! Sirva-se.

Para acompanhar, um purê de batata salsa – que também 
leva o nome de batata baroa ou mandioquinha. Se fizer, 
marca a @paulaapartyka no Instagram! Lá também tem 
um vídeo com o passo a passo. Bom apetite!!!

semana, o que representa 
20 mil bandejas.

Consumo
O consumo de cogume-

los no Brasil ainda é peque-
no e os números pouco pre-
cisos. A Embrapa calcula um 

consumo de 288 gramas per 
capita/ano, ante quatro qui-
los dos alemães e oito quilos 
dos chineses. Já a Associa-
ção Nacional dos Produtores 
de Cogumelo (ANPC) diz 
que a média nacional é de 
160 mg per capita.

Apesar disso, a tendência 
é de mudanças, sobretudo, 
a partir de ações realizadas 
pela Associação Nacional 
dos Produtores de Cogu-
melos (ANPC). A entidade 
ataca em várias frentes para 
tornar o mercado mais com-
petitivo e os preços do pro-
duto mais em conta, com o 
estímulo aos investimentos 
em tecnologia e o incentivo 
ao consumo do produto in 
natura. O mercado de fun-
gos movimenta US$35 bi-
lhões no mundo ao ano. A 
expectativa é de que o negó-
cio cresça 9% até 2021. Cultivo dos cogumelos Portobello e ParisCultivo dos cogumelos shimeji
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Secretaria da Saúde 
discute melhorias
Município visa atender as demandas da população

Visando atender as de-
mandas da população no-
gueirense, representantes 
da Saúde estiveram reuni-
dos nesta semana, a fim de 
traçar planos e estratégias 
de melhorias no atendimen-
to e serviços prestados pela 
Saúde de Artur Nogueira. 
Um dos principais assuntos 
tratados foi o tempo de es-
pera dos pacientes por aten-
dimento médico, e ações a 
serem desempenhadas para 
que ele seja ainda mais ágil 
e eficiente. 

O vice-prefeito Davi 
Fernandes (PSDB) esteve 

presente e reafirmou o com-
promisso em garantir um 
atendimento humanizado. 
“Estamos sempre atentos 
aos pedidos da população 
e, sempre que possível, nos 
reunimos para discuti-los. 
Ontem, juntamente com a 
equipe da saúde, planeja-
mos ainda mais melhorias, 
desde o atendimento até a 
organização do quadro de 
médicos e enfermeiros da 
Atenção Básica e Pronto-
-Socorro. Essa gestão se 
preocupa em proporcionar 
um atendimento de quali-
dade e humanizado”. 

Além do vice-prefeito, 
estiveram presentes na reu-
nião a secretária de Saúde 
Vilma Sia, secretária de 
Administração Glauci 
Barbosa, a coordenadora 
de Vigilância Sanitária An-
gela Pulz Delgado, coorde-
nadora da Atenção Básica 
Flávia Campelo, coorde-
nadora de Saúde Bucal Na-
thália Barros, diretor clí-
nico Wilson Barbosa, 
coordenadora da Farmácia 
Popular Ana Carolina Ger-
mano, e representantes do 
192, Conselho da Saúde, 
Recepção, e RH.

 Artur Nogueira

DIVULGAÇÃO

Prefeitura recebe devolução de 
duodécimo do Legislativo

 Morungaba 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Araní é um dos grandes nomes de jo-
gos brasileiros, teve seu primeiro anún-
cio em 2018 e desde então permaneceu 
em silencio, isso se deve por muitas 
publishers estarem disputando quem 
vai distribuir o jogo. Provavelmente 
ainda este ano serão divulga-
dos mais detalhes sobre este 
jogo com a probabilidade 
de aparecer na E3 2021. 
Araní caracteriza-se 
como Hack & Slash este 
gênero que se caracte-
riza como um jogo de 
ação, onde é necessário 
resolve grandes enigmas ou 
ficar perdido no mapa. Araní 
é uma índia brasileira da Tribo do 
Sol que precisa salvar seu povo de um 
poder mitológico antigo. Ainda não tem 
data para ser lançado, mas chegará para 
Xbox One, PlayStation 4 e PC.  

Alex Kid: In The Miracle Wold DX 
teve seu lançamento em 1986, foi pri-
meiro o mascote da Sega, até a 
chegada do Sonic em 1991, 
está com data para chegar 
24 de junho, o seu Re-
make. O jogo continua 
o mesmo, as mudanças 
foram na atualização 
e melhoramento da 
jogalilidade, cenários 
e gráficos para a atual 
audiência e para antiga. 
Alex usa seus socos para 
destruí blocos, que estão 

espalhados pelas fases com o intuito 
de conseguir poderes para enfrentar os 
inimigos, que não podem ser derrotados 
com as mãos nuas. Além dos poderes 
Alex conta também com veículos, que 

podem ser achados dentro da fase. 
Uma das grandes novidades 

para o jogo é a compra de 
itens antes de iniciar a fase, 
outra novidade é poder 
trocar para o gráfico de 
8-Bits, muitos games já 
possui este tipo de recur-
so, basicamente são dois 

jogos em um. Alex Kid: 
In The Miracle Wold DX 

será lançado para Xbox One, 
Xbox Series, Playstation 4 e 5, PC 

e Nintendo Switch. 
Darkest Dungeon é um game com 

mecânica em RPG de mesa, ou seja, 
envolvem turnos, cada personagem é 
único e caso algum morrer não tem 
segunda chance. Colocar um per-

sonagem na frente do outro na 
fila, altera totalmente a suas 

próprias ações, então o 
jogador deverá pensar 
com muita cautela an-
tes de tomar qualquer 
decisão. Um jogo de-
safiador, onde põem 
a prova à capacidade 
de estratégica de cada 

jogador. Chega dia 10 
de junho ao catalogo do 

Xbox Game Pass. 

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”.

Araní, Alex Kid: In The Miracle 
Wold DX e Darkest Dungeon

Prefeitura desenvolve o Plano de 
encerramento do antigo aterro de 
Entre Montes

 Pedreira

A Prefeitura Munici-
pal de Pedreira está de-
senvolvendo o Plano de 
Encerramento do antigo 
Aterro de Entre Montes, 
uma obra que visa garan-
tir a qualidade ambiental 
da área e usar a mesma 
para desenvolver no lo-
cal, outras atividades. O 
processo de encerramen-
to é aplicado com obras 

de drenagem de águas 
superficiais, monitora-
mento das águas dos la-
gos do entorno e também 
com monitoramento das 
águas subterrâneas e ga-
zes, além do cercamento 
e monitoramento am-
biental permanente.

Ao mesmo tempo em 
que desenvolve o Plano 
de Encerramento, a Pre-

feitura de Pedreira por 
meio da Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
deve solicitar à Cetesb 
as licenças para cons-
trução de uma Usina de 
Compostagem visando 
a transformação de ma-
teriais orgânicos, como 
resto de podas e supres-
sões, em adubo.

rmc
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Prefeito recebe secretário de 
Agricultura do Estado, Itamar Borges

 Campinas  

O prefeito Dário Saadi 
recebeu nesta semana o 
novo secretário de Agri-
cultura do Estado de São 
Paulo, Itamar Borges. A 
visita de cortesia contou 
com a presença do verea-
dor Arnaldo Salvetti.

Borges, que assumiu 
o cargo recentemente, se 
colocou à disposição da 
Prefeitura para projetos 
conjuntos. “Queremos es-
tar junto para fazer parce-
rias com Campinas. Estou 
à disposição como amigo, 
deputado e secretário de 
Agricultura”.

O prefeito agradeceu 
a visita e disse que Cam-
pinas está aberta às par-

cerias que possam surgir 
entre a Secretaria e a Pre-
feitura. “Foi uma visita 

de cortesia, que nos apro-
xima para projetos futu-
ros”, afirma.

Secretário se colocou a disposição de Campinas

DIVULGAÇÃO

O prefeito da Estância 
Climática de Morungaba, 
Marco Antônio de Olivei-
ra, e o vice-prefeito Luís 
Fernando Miguel estive-
ram na sessão ordinária da 
Câmara Municipal no dia 
26 a convite do presidente 
da Câmara, Tomás Fede-
ricci. Em ato simbólico, 
foi entregue pela Câmara 
o valor R$120 mil que cor-
responde à devolução do 
duodécimo do Legislativo. 

Quando ocorre a de-
volução, a entrega nor-
malmente é feita pelas 
Câmaras municipais às 
prefeituras no final do ano. 
Porém, o prefeito de Mo-
rungaba Marco Antonio 
enviou um ofício no dia 
05 de maio ao presidente 
do Legislativo, solicitan-
do a devolução antecipada 
de valores não utilizados, 
para auxiliar nas despesas 
com as ações da saúde de 
enfrentamento da pande-
mia da Covid-19, ressal-
tando as despesas extras 
com a utilização do prédio 

do antigo Hospital Munici-
pal Santo Antonio, impres-
cindível ao atendimento da 
população de Morungaba.

“Como existe uma har-
monia entre o Poder Exe-
cutivo e Legislativo, os 
vereadores se dispuseram 
a ajudar já que vínhamos, 
desde o início do ano, re-
duzindo diversas despesas 
de acordo com o interesse 
público e conseguiríamos 
concretizar a devolução do 
valor, sem comprometer 
as finanças do Legislati-
vo”, explica o presidente 
da Câmara.

Durante o ato de en-
trega do valor, o prefei-
to Marquinho destacou 
o comprometimento dos 
vereadores para com a ci-
dade e afirmou que a ante-
cipação destes R$120 mil 
deve equilibrar as despesas 
geradas principalmente no 
setor da Saúde, diante da 
pandemia. O valor devol-
vido já está disponível nos 
cofres municipais.

“Os recursos devolvi-

dos serão utilizados com 
as despesas do Hospital de 
Campanha na Vila Nova, 
para onde estão sendo 
encaminhados pacientes 
com enfermidades que 
não sejam Covid-19, a 
fim de liberar os leitos do 
Hospital Municipal Santo 
Antonio para atendimen-
tos de pacientes apenas de 
Covid-19 que tenham ne-
cessidade de acompanha-
mento”, explica o prefeito.

Pouco antes da sessão, 
acompanhado do vice Fer-
nando, o prefeito Marqui-
nho se reuniu com os ve-
readores para dialogarem 
sobre os recursos financei-
ros de Emendas Parlamen-
tares - obtidas por meio 
de deputados estaduais e 
federais, as ações prioritá-
rias atualmente no muni-
cípio e o direcionamento 
destas verbas. Na ocasião, 
o prefeito agradeceu a 
cada vereador pelo apoio 
na obtenção destes recur-
sos que serão destinados 
ao município.

Durante reunião com representantes da pasta, foram traçadas estratégias para aumentar e melhorar ainda mais 
o atendimento à população

Cadastro Municipal Cultural tem início
 Santo Antônio de Posse

A diretoria de Cultura 
e Turismo deu início nes-
ta semana ao Cadastro dos 
Profissionais da Cultura no 
Município de Santo Antô-
nio de Posse. O cadastro 
tem por fim criar o banco 

de dados de profissionais 
da Cultura, como Ofici-
neiros, Artesãos, Cantores, 
pessoas que vivem da cul-
tura, para futuras ações.

Os interessados devem 
realizar o cadastro até o 

dia 30 de junho, pelo site 
oficial da prefeitura. Para 
maiores informações entrar 
em contato pelo WhatsApp 
(19) 9 8108 – 6411 ou pelo 
e-mail: cultura@pmsapos-
se.sp.gov.br
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Prefeito e vereadores do 
município vão ao Estado por 
mais investimentos

DIVULGAÇÃO

Pontos turísticos tem controle de 
acesso limitado

 Serra Negra

O encontro rendeu a confirmação da liberação de 
recursos para recapeamento asfáltico de estrada vicinal

O Alto da Serra, ponto 
turístico muito visitado em 
Serra Negra devido ao ma-
ravilhoso pôr-do-sol está 
com controle de acesso 
limitado a 60 veículos por 
vez, com apoio do Clu-
be do Voo Livre. O Cristo 
Redentor, por intermédio 

dos estabelecimentos que 
atuam no local, como te-
leférico, loja de chocolates 
e lanchonete, também efe-
tuou controle de veículos.

Além disso, nesses lo-
cais, assim como nos de-
mais pontos turísticos, 
como represas Dr. Jovino 

Silveira (Barragem) e Adib 
João Dib (Santa Lídia), 
houve acompanhamento 
da Secretaria de Turismo 
e da Guarda Civil Munici-
pal quanto aos protocolos 
de prevenção à Covid-19, 
como uso de máscaras e 
distanciamento.

No feriado de Corpus 
Christi a Prefeitura de Am-
paro recebeu denúncia de 
aglomeração na região cen-
tral da cidade. Equipes da 
Fiscalização da Prefeitura 
de Guarda Civil Municipal 
(GCM) se deslocaram para 
a averiguação.

O decreto municipal 
permitia, até então, permi-

tia cultos com público de 
até 40% da capacidade do 
local, mas, na ocasição, a 
GCM encontrou o culto re-
ligioso para a celebração de 
casamento coletivo para 23 
casais. 

Com isso, orientações 
foram dadas e as autorida-
des dispersaram o evento. 
A GCM elaborou o boletim 

de ocorrência e  a Vigilân-
cia Sanitária elaborou o pa-
recer sobre a possibilidade 
de aplicação de multa, caso 
a capacidade permitida por 
lei tenha sido ultrapassada.

Neste fim de semana 
não estão permitidos cultos 
devido ao decreto que colo-
ca Amparo em Lockdown 
até domingo, 06.

Fiscalização está sendo realizada

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
6

Autoridades verificam denúncia 
de aglomeração no Centro

 Amparo

 Holambra

Encontro realizado entre autoridades políticas

O prefeito Fernando 
Capato esteve nesta sema-
na no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do Governo do 
Estado de São Paulo, para 
agenda de trabalho com 
o secretário estadual da 
Casa Civil, Cauê Macris, 
o deputado estadual Bar-
ros Munhoz e o deputado 
federal Vanderlei Macris. 
Acompanhado pelo vi-
ce-prefeito Miguel Espe-
rança e pelos vereadores 
Bigode, Chiba, Jesus da 
Farmácia, Oriovaldo Ven-
turini, Pernambuco e Sitta 
da Fanfarra, Capato tratou 
de novos investimentos 
para Holambra nas áreas 
de infraestrutura, educa-
ção e mobilidade, além 
da destinação de lotes da 
vacina contra a Covid-19 
com maior quantidade de 
doses para imunização dos 
holambrenses.

Durante o encontro, as 
autoridades confirmaram a 
liberação de recursos para 
recapeamento asfáltico de 

estrada vicinal, detalha-
ram projetos de ampliação 
de unidades de ensino e 
discutiram a adesão da ci-
dade a programas de me-
lhorias disponibilizados 
pelo Estado. Além disso, 
sinalizaram positivamente 
à possibilidade de revisão 
do quantitativo de vacinas 
enviadas ao município a 
partir dos dados oferecidos 
pela comitiva local, que re-
tratam divergências entre a 
demanda e o número de 
imunizantes disponibiliza-
dos pelo governo.

“Foi uma reunião de 
trabalho muito produtiva, 
com excelentes resultados 
para Holambra”, afirma o 
prefeito. “O bom relacio-
namento com lideranças 
fortes em nosso Estado faz 
a diferença. Nos ajudará a 
trazer investimentos e fa-
zer mais pela cidade e pe-
las pessoas”, diz.

A presença de represen-
tantes da Prefeitura e do 
Legislativo, segundo Ca-

pato, dá força aos pleitos e 
mostra que há no municí-
pio um compromisso claro 
com o desenvolvimento 
local e o bem-estar coleti-
vo. “Teremos condições, já 
nas próximas semanas, de 
detalhar essas novas con-
quistas. E seguiremos tra-
balhando forte para elas se 
multipliquem ao longo do 
nosso mandato”, ressalta 
Capato.

Somente esse ano, Bar-
ros Munhoz, Cauê e Van-
derlei Macris destinaram 
a Holambra mais de R$1 
milhão em emendas par-
lamentares – dinheiro que 
será aplicado em diferen-
tes áreas, de infraestrutura 
à aquisição de veículo para 
combate a incêndios. Ao 
longo da conversa, cada 
um deles reforçou o elo e 
o comprometimento que 
tem com a Capital Nacio-
nal das Flores, bem como 
a confiança e a boa relação 
com a administração mu-
nicipal.

A Prefeitura Municipal 
de Monte Alegre do Sul por 
meio de seu departamento 
de Saúde realizou melho-
rias no consultório odon-
tológico da UBS do bairro 
dos Limas. As melhorias, 

executadas com recursos 
próprios da municipalida-
de, reuniram troca de pisos, 
pintura e outros reparos.

Além dessas benfeito-
rias, foi criada uma sala ex-
clusiva para a esterilização 

de equipamentos. Segundo 
a coordenadora do setor, 
essas adequações no con-
sultório visam proporcio-
nar melhoria no atendimen-
to à população que utiliza o 
serviço odontológico.

Consultório odontológico da UBS 
dos Limas recebe melhorias

 Monte Alegre do Sul

Atendimentos foram retomados e estão sendo realizados normalmente

DIVULGAÇÃO

Jaguariúna, Artur Nogueira e 
Amparo serão contempladas com 
unidades Poupatempo 

O Poupatempo, refe-
rência nacional pela qua-
lidade dos serviços pres-
tados à comunidade, será 
instalado em mais cinco 
municípios do interior. 
A iniciativa, resultado da 
reivindicação do deputa-
do Edmir Chedid (DEM) 
para o governo estadual, 
irá contemplar Amparo, 
Arthur Nogueira, Itara-
ré, Jaguariúna e Paulínia. 
O convênio entre o gover-
no estadual e as cinco pre-
feituras será firmado na 
segunda-feira, 07, duran-
te cerimônia no Palácios 

dos Bandeirantes – sede 
do Poder Executivo Esta-
dual –, na zona sul da ca-
pital paulista. “Desta for-
ma, todos os municípios 
estarão aptos a recebe-
rem as unidades do Pou-
patempo”, complementa. 
De acordo com o parla-
mentar, estas unidades 
deverão oferecer 162 
serviços à comunidade, 
como os de emissão de 
atestado de anteceden-
tes criminais, emissão 
de documentos (CPF e 
RG), de carteira de ha-
bilitação e licenciamen-

to de veículos. “Tudo 
será oferecido num só 
lugar, com mais confor-
to e segurança”, garante. 
Na prática, o Poupatem-
po agiliza os principais 
serviços públicos esta-
duais, desburocratizando 
a relação mantida entre 
o governo e o cidadão. 
“Também reivindiquei 
este benefício aos demais 
municípios do interior 
paulista, como os loca-
lizados no Circuito das 
Águas e na Região Bra-
gantina”, finaliza Edmir 
Chedid
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Jaguar Plásticos doa para 
Jaguariúna 600 cestos para descarte de resíduos

Polícia municipal dá curso 
para a Guarda de Holambra 
sobre ação contra maus-
tratos a animais

Segunda-feira, 07, começa a vacinação de pessoas de 18 a 
29 anos com comorbidades ou BPC contra Covid-19

Grupo de proteção animal promove feira de adoção online

A Jaguar Plásticos, que 
tem sede em Jaguariúna, 
doou ao município 600 ces-
tos de plástico para a cole-
ta e reciclagem de lixo. A 
doação, que precisou ser 
adiada por conta do impac-
to da pandemia nas produ-
ções da empresa, faz parte 
de uma ação que teve início 
em dezembro de 2019, em 
parceria com o Movimento 
Plástico Transforma.

Durante certo período 
a empresa recolheu co-
pos descartados por mais 
de 35.000 participantes da 
ação e transformou-os em 
kits de cestos 93L com a si-
nalização de descarte de re-
síduo orgânico e reciclável.  
Foi produzido pela empresa 
Jaguar Plástico um total de 
1.800 lixeiras, parte desti-
nada a prefeitura de Jagua-
riúna e parte para a cidade 
de São Carlos. 

Ao todo, Jaguariúna re-
cebeu 300 cestos para acon-
dicionamento de resíduos 

orgânicos e outros 300 para 
recicláveis, todos com 93 li-
tros de capacidade. Os reci-
pientes serão utilizados nas 
escolas da rede municipal e 
parques e praças públicos.

Para a Jaguar Plásticos, 
participar de iniciativas 
como essas é motivo de or-
gulho. “Ajudamos o meio 
ambiente transformando o 
plástico descartado em um 
produto que apoiará a cons-
cientização para o descarte 
correto e reciclagem de re-
síduos de toda a sociedade, 
a começar pelas escolas. É 
uma forma de inovarmos e 
o meio ambiente agradece”, 
conta o Diretor Comercial 
Luiz Bascheira, responsá-
vel pela ação no grupo.

O prefeito Gustavo 
Reis, em nome da Prefeitu-
ra agradece a Jaguar Plás-
ticos pela doação. “Essa 
ação vai contribuir com a 
conscientização das pes-
soas sobre a reciclagem”, 
enfatiza o prefeito.

São 300 cestos para resíduos orgânicos e 300 para recicláveis

A entrega dos cestos foi feita pelo diretor comercial Luiz Adolfo Bascheira e pela coordenadora de marketing Myla Beck, representantes da empresa

SAMUEL OLIVEIRA
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Agentes da Polícia Mu-
nicipal de Jaguariúna rea-
lizaram nesta semana um 
curso sobre maus-tratos e 
proteção animal aos guar-
das municipais de Holam-
bra. Realizado no Centro 
de Convenções do muni-
cípio, o curso abordou téc-
nicas e procedimentos aos 
agentes quando se deparam 
com maus-tratos a animais, 
além de explanação sobre 

a legislação e as infrações 
atribuídas à prática.  

No ano passado, Ja-
guariúna lançou, de for-
ma pioneira, o aplicativo 
“Jaguariúna – Maus-tratos 
animais”, que permitiu 
um aumento de mais de 
200% nas denúncias de 
maus-tratos e abandono 
de animais feitas à Polí-
cia Municipal. Os núme-
ros de registros passaram 

de 40, em 2019, para 134, 
em 2020, segundo as es-
tatísticas divulgadas pela 
Secretaria Municipal de 
Segurança Pública. 

Além do aplicativo, as 
denúncias de maus-tratos 
também podem ser feitas 
pelos telefones 153 (Polí-
cia Municipal) e 190 (Po-
lícia Militar). Por meio 
deles o atendimento será 
feito imediatamente.

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna começa a 
vacinar nesta segunda-
-feira, 07, as pessoas de 
18 a 29 anos que têm 
comorbidades ou defici-
ência permanente (BPC) 
contra a Covid-19. As 
doses continuam sendo 
aplicadas no Parque San-
ta Maria sempre de se-
gunda a sexta-feira, das 
15h às 19h.

Para ser vacinado, é 
preciso apresentar decla-
ração médica que com-
prove a doença pré-exis-

tente e uma cópia desse 
documento, no caso das 
pessoas com comorbi-
dades.  A Secretaria de 
Saúde também solicita 
a apresentação de docu-
mento com foto, compro-
vante de residência e do 
Cartão Cidadão. 

Os demais públicos-
-alvo da campanha se-
guem sendo imunizados 
contra a Covid-19. O Mi-
nistério da Saúde consi-
dera como comorbidade 
as seguintes doenças:
- Insuficiência cardíaca

- Cor-pulmonale e hiper-
tensão pulmonar
- Cardiopatia hipertensiva
- Síndrome coronariana
- Valvopatias
- Miocardiopatias e peri-
cardopatias
- Doença da Aorta, dos 
Grandes Vasos e Fístulas 
arteriovenosas
- Arritmias cardíacas
- Cardiopatias congêni-
tas no adulto
- Próteses valvares e dis-
positivos cardíaco im-
plantados
- Diabetes mellitus

- Pneumopatias crônicas 
graves
- Hipertensão arterial re-
sistente
- Hipertensão artéria es-
tágio 3
- Hipertensão artéria es-
tágio 1 e 2 com lesão e 
órgão alvo
- Doença cerebrovascu-
lar
- Doença renal crônica
- Imunossuprimidos
- Anemia falciforme
- Obesidade mórbida
- Cirrose hepática
- HIV

Com a pandemia o grupo 
Gateiras de Jaguariúna de-
cidiu inovar e realizar uma 
feira de ação online. A 
ação ocorre em parceria de 

sempre da Clínica 7 vidas.
O grupo está com muitos 
filhotes que precisam de 
um lar. Na live será possí-
vel conhecer a história de 

cada gatinho, fazer per-
guntas e se o coração to-
car, ele pode ser seu.
Se você quiser adotar, pode 
falar imediatamente na live 

e as gateiras devem entrar 
em contato para marcar o 
dia e horário para pegar 
seu novo membro da famí-
lia. As adoções passam por 

entrevista e assinatura de 
termo de responsabilidade.
Esse foi o meio que o gru-
po encontrou de se aproxi-
mar de quem deseja doar e 

dar uma chance para aque-
les que precisam. A live 
ocorre na quinta-feira, 10, 
às 19h30 no Instagram das 
Gateiras de Jaguariúna.

O curso foi ministrado pelos agentes Silvio Telles de Menezes e José Cláudio Rodrigues

DIVULGAÇÃO
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ACIC prevê crescimento de 
4% nas vendas para o Dia dos Namorados

Contratos inteligentes com Blockchain 
são o futuro das transações virtuais

As vendas para o Dia 
dos Namorados deverão 
crescer 4,10% acima do 
ano passado na Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) quando, no 
auge da pandemia da Co-
vid-19, o comércio regis-
trou perdas de 40% em re-
lação a 2019. Na região, a 
expectativa de faturamento 
nas vendas relacionadas ao 
Dia dos Namorados, mais 
especificamente no pe-
ríodo de 1 a 12 de junho, 
deve ser de R $239,4 mi-
lhões, contra R$230 mi-
lhões registrados em 2020 
(aumento de 4,10%). Con-
siderando apenas Campi-
nas, o faturamento previs-
to é de R$111,5 milhões, 
contra os R$107,1 milhões 
vendidos em 2020 (4,11% 
a mais). 

De acordo com o eco-
nomista Laerte Martins, 
diretor da Associação Co-
mercial e Industrial de 
Campinas (ACIC), uma 
pesquisa regional aponta 
para um aumento de qua-
se 4,2% no valor médio do 
presente, na comparação 
com 2020, apesar do nível 
da inflação estar em 6,1% 

em relação aos últimos 12 
meses. Em média, deverão 
ser gastos R$125 com os 
presentes, contra os R$120 
gastos em 2020.

Os presentes mais pro-
curados continuam a ser 
perfumes, joias e bijute-
rias, flores, produtos de 
higiene e de beleza e ce-
lulares. “A expectativa de 
expansão do e-commerce 
para a data é de 10% so-
bre as vendas de 2020, po-
dendo chegar a R$ 24 mi-
lhões”, analisa. De acordo 
com Laerte Martins, não 
há previsão de contratação 
de temporários no período. 

Feriado de Corpus 
Christi

O comércio de Cam-
pinas funcionará faculta-
tivamente, ou seja, sem a 
obrigatoriedade de abrir, 
na quinta-feira, dia 3 de 
junho, feriado de Corpus 
Christi, no horário das 9h 
às 17h. Na sexta, dia 4, o 
horário continua o mesmo, 
conforme previsto na Fase 
de Transição do Plano São 
Paulo de contingência da 
Covid-19.

Todo início de ano, a 

É esperado um faturamento de R$239,4 milhões na Região Metropolitana de Campinas (RMC)

Associação Comercial e 
Industrial de Campinas 
(ACIC) e demais entidades 
representantes do comér-

cio decidem quais datas o 
comércio abrirá e quando 
os horários serão esten-
didos em razão das datas 

especiais. Com base nes-
sas definições, entidades 
como Polícia Militar, Se-
tec e Emdec são informa-

das do calendário e podem 
prover consumidores e tra-
balhadores de segurança, 
fiscalização e transporte.  

O valor médio do presente deve ser de R$125 e não há expectativa de contratação de temporários para o período de 1 a 12 de junho

Cada novo dado é agregado 
a um novo bloco e ligado, 
primeiramente ao Gênesis, 
e seguindo uma sequência 
de blocos. Os dados ficam, 
então, descentralizados e 
interligados”, explica o em-
preendedor e especialista 
em criptoativos Francisley 
Valdevino da Silva, CEO 
da empresa Intergalaxy SA, 
uma das grandes referên-
cias do mercado nacional. 

Uso em outras áreas
Alguns comparam o 

blockchain a um “livro-
-razão”, que não pode ser 
modificado, tornando-
-se muito confiável. Em 
2015, o jornal inglês The 
Economist lançou um ar-
tigo no qual discorre so-
bre a confiabilidade do 
sistema em blockchain 
para contratos inteligen-
tes. “É a falta de brechas 
de segurança que atrai a 
atenção de outros ramos 

para o formato. Diver-
sas fintechs já utilizam 
blockchain, e a platafor-
ma também vem sendo 
analisada para uso em 
validações de usuários, 
registros acadêmicos e 
execução de pagamentos 
em empresas, entre ou-
tros”, detalha Silva.

Com uma função am-
pla, o sistema pode ser 
aplicado em controle 
transparente e seguro de 
armazenagem de dados, 
seja para transferências, 
acessos, contratos, logins, 
seguradoras e startups, 
atendendo uma infinidade 
de diferentes necessidades. 
“Ao permitir acompanhar 
e visualizar dados sem 
conseguir modificá-los, o 
blockchain alinha atributos 
fundamentais como cre-
dibilidade, transparência, 
rapidez e segurança para 
transações digitais”, com-
pleta o especialista.

Se antes eram vistas 
como motivo de preocupa-
ção, as transações financei-
ras digitais estão cada vez 
mais seguras. Tecnologias 
avançadas de criptografia 
mantém sigilo e bloqueio 
de informações, diminuin-
do o risco de fraude. De 
acordo com a empresa es-
pecializada em análise de 
dados envolvendo a rede 
Blockchain, CipherTrace, 
apenas 0,34% das transa-
ções com criptoativos fo-
ram resultado de ação cri-
minosa, no ano passado. 
É menos de 1% de movi-
mentações suspeitas regis-
tradas em grandes bancos 
mundiais, de acordo com o 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos.

A tecnologia usada na 
elaboração do Blockchain 
vem sendo analisada para 
uso em outras atividades 
virtuais que necessitem 
grande segurança de dados. 
Utilizada pela primeira vez 
em 2008, o Blockchain vi-
sava a proteção de transa-
ções na rede de Bitcoin. A 
tradução do nome, “cadeia 
de blocos”, dá uma ideia de 
sua funcionalidade: blocos 
de informações são cripto-
grafadas e inseridas no blo-
co anterior, formando uma 
cadeia de ligações que não 
podem ser alteradas depois 
de processadas.

Assim, a segurança é 
aumentada, uma vez que 
não se pode modificar da-
dos publicados na rede. “O 
primeiro bloco, chamado 
Gênesis, é preenchido com 
as informações (os tokens), 
e depois é distribuído com 
cópia para outros blocos. 

DIVULGAÇÃO
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Continuando o tema 
de garantia sobre veículos 
novos e usados, sendo es-
tes, carro ou moto, trago o 
tema sobre a discussão do 
vício redibitório quando se 
adquiri carro usado entre 
particulares, ou seja, que 
não foi adquirido em con-
cessionária ou estaciona-
mento de veículo.  Várias 
pessoas optam em adquirir 
veículos usados direta-
mente do proprietário na 
tentativa de fechar contra-
to de compra e venda mais 
em conta do que perante 
as concessionárias de veí-
culo. O barato, entretanto, 
pode sair caro caso não se-
jam observadas regras bá-
sicas pelo comprador.

A primeira questão 
a ser observada, é que 
o Código de Defesa do 
Consumidor não se aplica 
no caso quando o vende-
dor não faz da venda de 
veículos a sua atividade 
principal, assumindo a fi-
gura de vendedor apenas 
de forma esporádica. Não 
sendo aplicado o CDC, o 
comprador não tem o co-
nhecido prazo de 90 dias 
concedido ao consumidor 
para reclamação e, nem 
recebe proteção especial 
como a inversão do ônus 

da prova caso intente 
ação extrajudicial ou ju-
dicial, já que tal somente 
resta cabível nos casos 
envolvendo direitos con-
sumeristas.

Neste caso, a compra e 
venda será regida pelo Có-
digo Civil, que terá regras 
específicas para o caso, 
não estando o comprador 
ou vendedor desamparado 
legalmente.

A segunda questão a ser 
observada, é em relação à 
análise do bem e as condi-
ções do mesmo na data da 
venda. Cabe ao comprador 
especial atenção na veri-
ficação da existência de 
vícios, sob pena de arcar 
com os mesmos, caso se-
jam de fácil constatação.

Ou seja, havendo de-
feito (vício) aparente no 
bem e tendo o comprador 
realizado o negócio, ainda 
que não tenha percebido 
a existência do mesmo, 
responderá este pelo con-
serto dos defeitos (vícios) 
e não o vendedor, já que 
cabia ao comprador cer-
tificar-se corretamente 
acerca da situação do bem 
na data da compra.

É importante lembrar 
que antes de pagar pelo 
carro ou moto adquirido, 

se faz necessário fazer 
contrato de compra e ven-
da, com regras claras es-
tabelecidas em lei e com 
as garantias legais.  Desta 
forma, antes da celebração 
do contrato de compra e 
venda, o comprador deve 
levar o veículo a um me-
cânico de confiança para 
análise do estado geral do 
bem, certificando-se da 
inexistência de vícios.

Por outro lado, é pos-
sível, que os defeitos (ví-
cios) não sejam de fácil 
constatação, conhecido 
como vício oculto, que 
somente se apresenta após 
utilização do bem. Mani-
festando-se o defeito (ví-
cio) e impossibilitando 
este o uso do veículo ou 
diminuindo o seu valor, 
o comprador poderá so-
licitar a diminuição pro-
porcional do preço ou o 
desfazimento do negócio, 
com entrega do veículo 
e devolução do dinheiro 
gasto, conforme o  art. 
441 do Código Civil. 

Vale apontar que deve 
estar devidamente com-
provado que o vício ocul-
to existia antes da cele-
bração do contrato de 
compra e venda e que o 
comprador desconhecia 

os mesmos. Caso conste 
no contrato termos como 
“no estado em que se 
encontra” não poderá o 
comprador reclamar, pois 
existindo a referida cláu-
sula há presunção de que 
o comprador sabia que 
o bem se encontrava em 
perfeito estado.

Uma vez ciente do 
vício oculto, o compra-
dor possui o prazo de 30 
(trinta) dias para solicitar 
o desfazimento do con-
trato ou abatimento do 
preço, conforme art. 445 
do Código Civil.  Não 
observado este prazo, o 
comprador não terá mais 
direito. Vale aqui apontar 
que como forma de im-
pedir a responsabilidade  
eterna do vendedor pelos 
vícios ocultos, o Código 
Civil estabeleceu um limi-
te de 180 dias para consta-
tação do vício oculto.

Em outras palavras, so-
mente aparecendo o vício 
oculto dentro deste prazo 
– 180 dias – o vendedor 
terá direito à rescisão do 
contrato ou abatimento do 
preço se reclamar dentre 
dos 30 dias da data da ci-
ência do defeito (vício).

Comprovando que o 
vendedor estava ciente da 

existência do vício oculto 
este poderá ser responsa-
bilizado não só pela devo-
lução integral dos valores 
recebidos como por per-
das e danos ocasionado ao 
comprador, conforme o 
art. 443 do Código Civil, 
que, em evidente má-fé do 
vendedor, adquiriu bem 
defeituoso e sequer pôde 
utilizar-se do mesmo.

Nesse sentido, vejamos 
uma decisão judicial so-
bre o tema, como segue: 

APELAÇÕES CÍ-
VEIS. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO. VÍCIOS 
REDIBITÓRIOS. EXIS-
TÊNCIA. RESSAR-
CIMENTO DEVIDO. 
DANO MORAL CON-
FIGURADO. VERBA 
HONORÁRIA. PRE-
QUESTIONAMENTO. 
1. Comprovado que o veí-
culo adquirido pelo autor/ 
primeiro apelado possuía 
vício oculto ou de quali-
dade, eis que se tratava de 
veículo “salvado”, o que 
lhe diminui sensivelmente 
o valor de mercado, e que 
tal fato não lhe foi comu-
nicado no momento da 
aquisição, impõe ao alie-
nante a responsabilidade 
de ressarcir a quantia des-
pendida no negócio, uma 

vez que referido vício 
era de seu conhecimento 
quando da venda do auto-
móvel. 2. Tendo o segundo 
apelante (autor) dispensa-
do toda sua confiança em 
produto defeituoso, o que 
lhe vem causando intenso 
transtorno, humilhação e 
vergonha, muito além do 
mero dissabor ou contra-
riedade, imperiosa é sua 
reparação pela ocorrên-
cia do dano moral, e no 
presente caso fixo em R$ 
10.000,00, por ser propor-
cional aos fins de mister 
(...) (TJGO; AC 0386276-
69.2006.8.09.0051; Goiâ-
nia; Primeira Câmara Cí-
vel; Relª Desª Maria das 
Graças Carneiro Requi; 
DJGO 19/04/2013; Pág. 
120)

Pelo exposto, que a 
compra e venda de veícu-
los entre particulares deve 
ser feita cautelosamen-
te por ambas as partes e 
sempre regida pela boa-fé, 
cabendo especial atenção 
por parte do comprador 
que deverá certificar-se 
do estado do bem antes 
da compra e ao prazo que 
possui para reclamar após 
adquirir o veículo e se de-
parar com a apresentação 
de um vício oculto.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Compra e venda de veículos 
usados entre particulares 

Direitos e deveres
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Importância da calagem 
para o solo

Através da calagem, 
que é o processo aplicação 
de calcário no solo para 
combater a acidez e cor-
rigir o pH do solo. O cal-
cário também representa a 
base do trabalho no mane-
jo da fertilidade do solo e 
na melhoria nas condições 
de desenvolvimento das 
culturas:

• Baixo custo do 
produto;

• Corrige a acidez do 
solo e fornece Cálcio (Ca) 
e Magnésio (Mg);

• Atua como fertili-
zante;

• Estimula o desen-
volvimento de microrga-
nismos;

• Eliminam os efei-
tos tóxicos do Manganês 
(Mn), Ferro (Fe) e Alumí-
nio (Al), presentes nos so-
los ácidos;

• Aumenta a eficiên-
cia da adubação;

• Proporciona maior 
crescimento radicular, au-
mentando absorção de nu-
trientes e água;

• Maior resistência a 
veranicos e maior produti-
vidade;

Além desses benefí-
cios, é importante frisar 
que o custo com calagem 
representa cerca de 5% 
do custo com a produção 
total.  Esse custo é muito 
baixo comparado aos efei-
tos positivos que a cala-
gem pode trazer para sua 
propriedade.

  
Definindo a necessidade 
da calagem (NC)

A calagem visa elevar 
o pH do solo a um nível 
adequado (5,5-6,5), neu-
tralizar o Al3+ e fornecer 
Ca e Mg. Assim, a NC 
deve, no mínimo, atender 
a demanda de Ca e Mg da 
cultura (X) e no máximo 
neutralizar a acidez poten-

cial (H+Al) do solo. Dessa 
forma, após calcular a NC 
de calagem pelos diferen-
tes métodos, deve-se veri-
ficar a seguinte condição: 
X< NC < (H+Al). Caso a 
NC seja menor que o valor 
de X, deve-se ignorar e re-
comendar o valor de X es-
tabelecido para a cultura. 
No entanto, a estimativa da 
NC por um método qual-
quer não deve ultrapassar 
o valor de (H+Al), no qual 
é determinado elevando o 
pH da amostra de solo em 
torno de 7,0, considerando 
que:

A aplicação de 1 t/ha 
de CaCO3 irá, em tese, irá 
neutralizar 1 cmolc.dm-3 
de acidez e elevar o teor 
de Ca trocável no solo em 
1 cmol cmolc.dm-3. Na 
prática, esses valores não 
devem ser atingidos pois a 
taxa de recuperação de Ca 
pelo extrator não será de 
100% e a eficiência da ca-
lagem não deve ser plena.

agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com
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No entanto, para fins de 
verificação da NC essa de-
dução é válida e adequada.

 
Quantidade de calcário

Quando as pressuposi-
ções da NC não são plena-
mente atendidas, deve-se 
calcular a quantidade de 
calcário (QC), de modo a 
corrigir a dose a ser usada. 
A QC pode ser calculada 
usando a seguinte fórmula:

 

Onde:
• QC: quantidade de 

calcário (t/ha)
• NC: necessidade 

de calagem (t/ha)
• SC: superfície co-

berta com aplicação do 
calcário (%, 100% para 
aplicação em área total)

• P: profundidade de 
incorporação do calcário 
(cm)

• PRNT: poder rela-
tivo de neutralização total 
do calcário a ser utilizado 
(%)

Quando a quantidade 
de calcário recomendada 
é elevada (> 4 t/ha para 
solos argilosos ou >2 t/ha 
para solos arenosos), reco-
menda-se o parcelamento 
da dose em pelo menos 
duas aplicações, minimi-
zando os riscos de uma su-
per calagem.

 

A aplicação do calcário 
no solo pode ser

• Incorporada, com 
aplicação seguida de ope-
rações de aração e grada-
gem;

• Superficial, com 
aplicação sobre a super-
fície do solo sem revolvi-
mento.

Como o calcário de ma-
neira geral apresenta baixa 
solubilidade, a calagem 
incorporada tem sido uma 
opção muito utilizada por 
muitos agricultores. No 
entanto, diversos trabalhos 
têm demonstrado a eficiên-
cia da calagem superficial, 
que possui a vantagem de 

não comprometer a estru-
tura do solo pelo distúrbio 
da aração e gradagem.

Tipos de calcário e 
aplicação

A calagem é feita atra-
vés da aplicação de cor-
retivos de acidez do solo. 
Eles podem ser classifica-
dos por:

Calcário
• O calcário calcíti-

co: teor de MgCO3inferior 
a 10% e maior teor de cál-
cio

• O calcário magne-
siano: teor de MgCO3 en-
tre 10 e 25%

• Alem do calcá-
rio dolomítico: teor de 
MgCO3 acima de 25% e 
baixo teor de cálcio

• E o calcário filler: 
calcário que apresenta gra-
nulometria fina (indicado 
para plantio direto já que 
nesse caso não é possível 
revolver o solo)

1° – Cal virgem
Produto obtido indus-

trialmente pela calcinação 
ou queima completa do 
calcário. Seus constituin-
tes são o óxido de cálcio 
(CaO) e o óxido de mag-
nésio (MgO), e se apresen-
ta como pó bem fino.

2° – Cal hidratada
Produto obtido indus-

trialmente pela hidratação 
da cal virgem. Seus cons-
tituintes são o hidróxido 
de cálcio [Ca(OH)2] e o 
hidróxido de magnésio 
[Mg(OH)2] e se apresenta 
na forma de pó fino.

3° – Calcário calcinado
Se origina da calci-

nação total ou parcial do 
calcário, normalmente na 
forma de pó fino. Tam-
bém podem ser calcíticos, 
magnesianos ou dolomíti-
cos. Além disso, apresenta 
características interme-
diárias ao calcário e a cal 
virgem.

4° – Escória básica de 
siderurgia

Subproduto da indús-

tria do ferro e do aço. Seus 
constituintes são o silicato 
de cálcio (CaSiO3) e o si-
licato de magnésio (Mg-
SiO3-).

5° – Carbonato de cál-
cio

Produto obtido pela 
moagem de margas (de-
pósitos terrestres de car-
bonato de cálcio), corais 
e sambaquis (depósitos 
marinhos de carbonato de 
cálcio, também denomi-
nados de calcários mari-
nhos). Sua ação neutrali-
zante é semelhante à do 
carbonato de cálcio dos 
calcários.

Conclusão
Portanto, a aplicação 

do calcário no solo (ca-
lagem), além de corrigir 
a acidez do solo, também 
fornece os macronutrien-
tes cálcio (CaO) e mag-
nésio (MgO), neutraliza 
o efeito fitotóxico do alu-
mínio e do manganês, au-
menta a disponibilidade 
de elementos nutrientes 
para as plantas, e poten-
cializa os efeitos dos fer-
tilizantes. Resultados des-
tes efeitos, é um aumento 
substancial da capacida-
de produtiva do solo. A 
composição do calcário 
agrícola pode variar de 
carga para carga, já que 
na natureza sua compo-
sição também não é ho-
mogênea. Para obter um 
melhor aproveitamento e 
fazer a aplicação de cál-
cio e magnésio conforme 
a recomendação, sem ris-
cos de aplicar subdoses 
ou superdoses, o método 
mais eficiente e barato é 
encaminhar amostras do 
produto a um laborató-
rio e realizar a Análise de 
Corretivo de Acidez. As-
sim o produtor poderá fa-
zer uma aplicação correta, 
para obtenção de resulta-
dos positivos.

 
Fonte do artigo: https://agropos.
com.br/o-que-e-calcario/
Fonte da foto da aplicação: 
https://www.embrapa.br/busca-
de-imagens/-/midia/5211001/
aplicacao-de-calcario-para-
correcao-do-solo 

DIVULGAÇÃO

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

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 pan-
demia, a agropecuária apre-
sentou um PIB de 1,9% no 
1° trimestre, registrando 
um crescimento ainda mais 
intenso que o observado no 
1° trimestre/2019, quan-
do o PIB registrado foi de 
0,9% em comparação ao 
mesmo período de 2018.

Este crescimento apenas 
tornou-se possível graças 
ao financiamento que Ban-
cos e Cooperativas de Cré-
dito oferecem ao pequeno, 
médio e grande produtor, 
a fim de estimulá-lo em 
suas atividades, tornan-
do-as mais produtivas em 
comparação às criações e 
produções agrícolas de ou-
tros 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 pro-
dutores rurais é necessário 
que estes estejam enqua-
drados em situações espe-
cíficas da Lei, dentro do 
PRONAF - Programa Na-
cional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar 
e de outras duas subdivi-
sões deste programa, sen-
do o Pronaf Custeio, que 
é dividido em agrícola e 
pecuário, e o Pronaf In-
vestimento.

Outras modalidades de 
financiamento previstas 
nestes programas são: Pro-
grama Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp); Funcafé (vol-
tado ao custeio, produção e 
estocagem); Moderfrota (in-
vestimentos em tecnologia, 
veículos e equipamentos); 
Moderagro (projetos de ex-
pansão do cultivo); Progra-
ma para Construção e Am-
pliação de Armazéns (PCA) 
e INOVAGRO (investimen-
tos em tecnologias).

A Importância do 
Crédito Rural e 
Cooperativas de Crédito 

Para tanto, o crédito ru-
ral é um financiamento que 
auxilia associações, produ-
tores e cooperativas agrí-
colas a investirem em suas 
produções, propriedades e 
operações comerciais.

As Cooperativas de Cré-
dito são um tipo de insti-
tuição financeira, sob o co-

mando do Banco Central, 
formada por cooperados 
que se unem para garantir 
estes financiamentos nas 
propriedades e operações 
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 depósitos 
efetuados pelos cooperados 
são garantidos pelo Fundo 
Garantidor do Cooperati-
vismo de Crédito em até R$ 
250mil. 

Outras vantagens que 
os cooperados possuem 
são: financiamentos e 
empréstimos com taxas 
muito mais vantajosas, 
além de cartões de débito 
e de crédito; orientação e 
incentivo a aplicações fi-
nanceiras/investimentos, 
dentre outras orientações 
aplicadas ao campo.

Desta forma, as coope-
rativas garantem um aten-
dimento personalizado a 
cada produtor, orientando-
-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.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Contratos e negociações bancárias no 
agronegócio 

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Sócio na AgroBox  Assessoria e Capital em Agronegócios
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br

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
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Importância da Enfermagem 
na saúde ganha destaque na Semana da 
Enfermagem do Grupo UniEduK

O Grupo UniEduK pro-
moveu, entre os dias 12 e 14 
de maio, a Semana da Enfer-
magem, que abordou a im-
portância da profissão e seus 
desafios, também relacio-
nados ao contexto de pan-
demia. O diferencial ficou 
por conta da organização 
do evento, conduzida pelos 
próprios alunos do curso de 
Enfermagem, nos campi da 
UniMAX, em Indaiatuba, e 
da UniFAJ, em Jaguariúna. 
Os discentes formaram uma 
comissão de 15 integran-
tes que solicitou e planejou 
todas as atividades, com a 
supervisão dos professores, 
que se tornaram mediadores. 

De acordo com o profes-
sor Alexandro Marcos Mene-
gócio, orientador pedagógico 
do curso de Enfermagem, 
o intuito foi reunir diversos 
palestrantes, com experiên-
cias diferentes e promover 
uma discussão que trabalhas-
se tanto o contexto teórico 
quanto o prático, dentro das 
temáticas envolvidas na Se-
mana de Enfermagem. Além 
disso, o evento contribuiu 

para o desenvolvimento de 
competências e habilidades 
nos alunos, como autonomia, 
liderança, interação interpes-
soal e trabalho em equipe. 
“Dentre as outras semanas de 
cursos que já fizemos, essa 
foi a que teve o maior enga-
jamento, justamente porque 
os alunos estavam ativamen-
te envolvidos no processo”, 
destacou Alexandro. 

A professora Elaine Va-
lias, gestora do curso de 
Enfermagem do Grupo 
UniEduK, também falou a 
respeito do protagonismo 
dos alunos. “Nós, professo-
res, ficamos ali na liderança, 
na organização do grupo, 
dos contatos, mas eles foram 
os protagonistas. O sucesso 
veio daí. Foi de suma impor-
tância a Semana de Enferma-
gem, pois eles conseguiram 
desenvolver competências 
de organização de um even-
to, de proatividade, além do 
que, estamos em um mo-
mento de protagonismo da 
Enfermagem e estamos con-
seguindo mostrar para toda 
a sociedade o nosso real pa-

pel. Por isso, os alunos pen-
saram em atividades como o 
convite a alguns enfermeiros 
inspiradores, a roda multi-
disciplinar, em que eles ou-
viram os profissionais que 
estão na linha de frente da 
pandemia”, relatou.

Com a programação, que 
ocorreu na modalidade on-li-
ne (YouTube e Google Meet) 
e contou, também, com algu-
mas atividades presenciais, 
cerca de 300 pessoas parti-
ciparam, acessando as plata-
formas, a cada dia do evento. 

 
Programação

Cuidadosamente planeja-
da pelos alunos, a Semana de 
Enfermagem trouxe alguns 
destaques. No dia 12, de 
maneira remota, a abertura 
do evento teve a palestra de 
Márcio Bispo, conselheiro 
do Conselho Regional de En-
fermagem (COREN). 

No segundo dia, as ativi-
dades ocorreram de maneira 
remota, sendo parte presen-
cial, em Indaiatuba, com o 
Treinamento RCP. Houve 
ainda o relato da enfermeira 

Eliana Rodrigues Barbosa, 
na palestra “Os desafios da 
Enfermagem na carreira mi-
litar”, além do “Show do Mi-
lhão” e do “Evento Secreto”.

O encerramento do even-
to contou, no período da ma-
nhã, com a enfermeira Dra. 
Cassiane Dezoti da Fonseca 
abordando o tema “O papel 
do enfermeiro na lesão re-
nal aguda em pacientes com 
Covid-19”. Já durante à noi-
te, foi promovida uma roda 
de conversa interdisciplinar 
com convidados, por meio de 
uma live transmitida do au-
ditório de Jaguariúna, entre 
alguns destaques. 

 
A repercussão

Gabriela Bazeio, aluna 
do terceiro semestre de En-
fermagem e líder da Semana 
de Enfermagem na UniFAJ, 
destacou a relevância da pro-
fissão para a vida das pes-
soas. “Todos os palestrantes 
demonstraram vertentes dife-
rentes da importância da En-
fermagem, em todas as áreas 
e lugares, ela faz a diferença, 
pois é essencial e precisa de 

mais reconhecimento! A Se-
mana da Enfermagem ressal-
tou não só a importância dos 
profissionais de saúde, mas 
também a união tão querida e 
necessária para a nossa pro-
fissão”, disse Gabriela.

“Assistir a essas palestras 
nos trouxe muito conheci-
mento e ânimo para conti-
nuar, principalmente ouvir 
os palestrantes que foram 
ex-alunos da casa, pois seus 
depoimentos da época da 
graduação e do dia a dia de-
les como profissionais de En-
fermagem nos motivaram de-
mais e nos fizeram acreditar 
que logo estaremos onde eles 
estão. Nos sentimos mais 
próximos de realizar nossos 
sonhos e, claro, nos sentimos 
mais orgulhosos ainda por 
fazer parte do UniEduK”, 
destacou a futura enfermeira.

Daynara Batista de Oli-
veira, aluna do terceiro se-
mestre de Enfermagem e 
líder na UniMAX, garante 
que participar das atividades 
da Semana de Enfermagem 
foi grandioso. “Descobrimos 
coisas que não conhecíamos, 

áreas pouco comentadas e 
aumentamos nossa confian-
ça, ainda mais do que já tí-
nhamos, em nosso Conselho 
Regional de Enfermagem 
(COREN)”, pontuou a aluna.

Entre tantos destaques, 
Daynara revelou que “O Mo-
mento Confidencial só inten-
sificou mais ainda a essência 
da enfermagem: cuidado, 
empatia, amor, carinho, hu-
manização e simpatia; foi um 
momento lindo e emocionan-
te onde mostramos como o 
cuidado da enfermagem fica 
marcado no coração dos pa-
cientes/familiares e como 
nós, da enfermagem, reco-
nhecemos o paciente e seu 
familiar como nossa família 
durante todo o período da 
nossa assistência”. E finali-
zou: “Foi muito belo; reafir-
mou mais uma vez, que é a 
Enfermagem que eu quero, 
que a Enfermagem me esco-
lheu e vou me dedicar muito 
para me adequar à sua gran-
deza e complexidade”.

11

educação

O evento aconteceu entre os dias 12 e 14 de maio e foi um grande sucesso, especialmente pela 
organização dos alunos que planejaram o evento em detalhes
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8ª Rodada da União Cup acontece neste fim de semana

Renato Morungaba é convidado para apresentar o mais novo 
reforço do São Paulo Futebol Clube, Emiliano Rigoni

Esporte Morungabense

Se firmando como a 
maior competição de fu-
tebol de base do estado de 
São Paulo no primeiro se-
mestre e, possivelmente, 
do ano de 2021, a primeira 
edição da União Cup vem 
crescendo devido ao alto 
nível de organização, inclu-

sive no que se diz respeito 
aos protocolos de seguran-
ça, higienização, distancia-
mento social e capacidade 
de público nos locais exi-
gidos por lei. Dessa forma, 
chegando a sua oitava roda-
da com grandes jogos pelas 
categorias sub 11 (08h), 

sub 12 (09h), sub 13 (10h) 
e sub 14 (11h). 

A União Cup não tem 
nenhum tipo de vínculo 
com prefeituras, secreta-
rias de esportes, clubes 
de futebol, federações ou 
confederações. Ela é uma 
competição independen-

te, organizada e disputada 
por representantes de es-
colas de futebol e projetos 
sociais de toda região. 

Neste final de semana 
será realizada a sua séti-
ma rodada em seis cida-
des diferentes. Confira a 
seguir a rodada completa 

e os locais do jogos:

Sábado:
Projeto Bugrinho x 

Unidos do Cordenonsi 
(Morungaba)

Star Soccer x Grêmio 
Sumareense (Paulínia)

Os Gaviões x Camisa 10 

(Santa Barbara D’oeste)
ADESM x Bata Sports 

(São Carlos)

Domingo:
CFA/Itatiba x Projeto 

Fantasma (Itatiba)
Galo Talentus x Atlétic 

Academy (Limeira) 

Na segunda feira, 31, o 
ex-jogador Carlos Renato 
Frederico foi convidado 
pelo atual Presidente do 
São Paulo FC, Júlio Ca-
sares a apresentar a mais 
nova contratação do tri-
color o argentino Rigoni. 
O São Paulo conseguiu 
entrar em acordo com o 
Elche para pagar a com-
pensação financeira a 
partir de janeiro de 2022, 
quando o time paulista 
tem seu fluxo de caixa re-
estabelecido e melhores 
condições para efetuar o 
pagamento. 

Rigoni chega como um 
pedido pessoal do treina-
dor Hernán Crespo e pas-
sou pelo aval do coorde-
nador de futebol Muricy 
Ramalho. O meia-atacan-

te tem passagem pelo In-
dependiente, da Argenti-
na, onde foi companheiro 
de Martín Benítez, hoje 
no São Paulo. Emiliano 
Rigoni pode não ser tão 
conhecido no futebol bra-
sileiro, mas a comissão 
técnica argentina do São 
Paulo tem vasto conheci-
mento sobre atleta e foi 
fundamental na contrata-
ção do meia-atacante. 

Entre 2016 e 2017, Ri-
goni trabalhou ao lado do 
preparador físico de Her-
nán Crespo, Alejandro 
Kohan, e também atuou 
ao lado do meia Benítez, 
atualmente no São Paulo. 
O jogador de 28 anos foi 
apresentado pelo craque 
morungabense RENATO 
PÉ MUCHO. Desde que 

saiu do Independiente, 
Rigoni se firmou no fu-
tebol Europeu. Em 2017, 
foi contratado pelo Zenit, 
da Rússia, e depois em-
prestado para Atalanta e 
Sampdoria, da Itália. Ele 
estava no Elche, da Es-
panha, antes de assinar 
com o São Paulo. Longe 
dos holofotes do futebol 
sul-americano, Emiliano 
Rigoni se definiu como 
um jogador que pode atu-
ar nos dois lados do ata-
que e também pode ajudar 
como meio 
campis ta . 
Pa rabéns 
R e n a t o 
Morunga-
ba.

Prof. Julio 
do VaduPresidente Júlio Casares, Emiliano Rigone e Renato no Morumbi
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Fabi Franco
Consultora de imagem e 
Personal Stylist 

Adoro o mundo 
digital e, de uma 

forma leve e 
descontraída, 

compartilho as 
minhas descobertas 

diárias adepta da 
vida equilibrada 

aonde a positividade 
faz parte do meu dia-

a-dia

“

“

A tendência dos metalizados continua no outono inverno

Crochê moda artesanal

Essa tendência foi resgatada dos anos 70 e 80, foi muito 
presente no verão fazendo a cabeça das fashionistas. 
Nos anos 70 e 90 as vitrines eram recheadas de sapatos 
de saltos metalizados e bem extravagantes. Acessórios 
como bolsas e cintos acompanhavam a moda. 
Nessa época os sapatos metalizados eram exemplo 
de sofisticação e feminilidade. Uma mulher de salto 
metalizado era puro poder. 
Essa tendência voltou no verão de 2020 e fez muito 
sucesso. Agora adaptada para o outono inverno vem 
sendo destaque nas grandes marcas e conquistando as 
mulheres. 
Os metalizados pode oferecer versatilidade aos looks, 
desde um look casual até um mais formal.  Sapatos 
metalizados trazem modernidade e elegância. 

Dica de consultora
Jogue tudo que estiver velho, feio e manchado. As 
peças que ainda puderem ser aproveitadas mande para 
doação. 
Venda ou doe aquelas peças que estão praticamente novas, que você comprou e por alguma razão 
nunca usou. Não é fácil jogar tudo fora. É nessa hora que você percebe e enxerga onde andou 
desperdiçando o seu dinheiro suado. Se não consegue fazer isso sozinha contrate uma profissional. 

Um pouco da história: A palavra crochê vem de um termo existente no dialeto nórdico, que significa 
gancho, referindo-se a forma do bico da agulha de crochê que puxa os pontos. Tem Du primagem 
também na palavra francesa “croc” que em francês tem o mesmo significado. 
Segundo os historiadores, o crochê tem origem na pré-história. A arte foi desenvolvida no século 16, o 
escritor Lis Paludan, tentou descobrir onde o crochê se originou na Europa a teoria mais provável é que, 
a técnica foi desenvolvida na Arábia e chegou na Espanha pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. 
Posteriormente essa técnica se difundiu entre tribos da América do Sul, que usavam os adornos de 
crochê em rituais de puberdade. Na China as bonecas eram enfeitadas com as mesmas técnicas, 
porém não se tem evidências concretas de onde se originou a arte. 
Apesar do crochê não ter uma origem definida, a indústria da moda vem valorizando essa técnica 
e abrindo espaço em suas coleções. O crochê é uma promessa para as temporadas futuras e como 
o mundo fashion não faz nada por acaso, não seria diferente com essa técnica passada de geração 
em geração, que atinge diversas culturas além de valorizar a classe de artesãos que mais são 
valorizados na produção de moda. 
É fato que os trabalhos artesanais vêm se destacando já há alguns anos. Muitas mulheres 
empreendem como artesã e se destacam no mercado. 
Além de ser uma fonte de renda poder ser praticado como terapia para ajudar com distúrbios físicos 
e psicológicos. Entrei em contato com a artesã Natália Renovato e ela deu um lindo depoimento 
falando da arte do crochê e de sua paixão que herdou da sua avó uma linda história. Confira:
“Olá sou Nathália Renovato “crocheteira” com muito orgulho e estou aqui para te mostrar como 
transformar meu carinho em arte. Desde muito pequena me divertia ao lado da minha vovó, brincando 
com seus novelos de lã e, conforme o tempo, a brincadeira foi se tornando aprendizado. Sentava do 
lado dela horas a fio, aprendendo ponto a ponto e com toda a paciência ela me ensinou correntinha 
por correntinha.  Minha avó foi e é minha maior inspiração, o grande amor da minha vida, assim como 
o crochê e é esse amor que eu quero passar para vocês a cada ponto tecido. O artesanato além de ser 
um ótimo hobby é uma boa maneira de para ganhar dinheiro como empreendedora, mas fora isso, 
ele também é capaz de transformar a vida das pessoas, sendo usado como terapia, que consiste em 
atividades de trabalho ou lazer, que demandam tempo e pode ajudar no tratamento de distúrbios físicos 
e psicológicos. Isso faz com que você enxergue seu potencial interno e sinta-se capaz de realizar funções 
importantes. É cientificamente comprovado que técnicas manuais ajudam a melhorar a auto estima e 
o estado emocional, a concentração usada no artesanato pode distrair a pessoa de certos problemas 
e ajudá-la a mudar de vida, no desenvolvimento da capacidade de se expressar, fazendo com que a 
pessoa consiga inserir na arte algo que ela nunca conseguiu colocar para fora. Além de passar o tempo 
você pode produzir belos itens para sua casa, presentear amigos e até iniciar um novo negócio. Quem 
faz trabalhos artesanais investe tempo, estudos, criatividade e principalmente muito amor pelo que faz. 
É por isso que aquilo que é artesanal deve ser sempre valorizado. Afinal, são trabalhos personalizados, 
únicos e especiais.Fico muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha história”.
Siga a Nathália no Instagram: @nathaliarenovatocroche

A paraibana Juliette Freire além de ganhar o BBB também parece está 
ganhando o mundo fashion. Os acessórios usados por ela no programa 
viraram febre entre as brasileiras então venham comigo lindezas, 
conhecer esses acessórios que estão fazendo o maior sucesso. 
Tiara de brilho que estava um pouco esquecida foi um dos acessórios 
mais marcantes de Juliette. A sister mostrou que é possível usar peças 
mais glamurosa no dia a dia para equilibrar o glamour das tiaras com 
pedraria é muito brilho ela combinava com brincos mais discretos 

Brincos ear hook
Esse modelo de brinco podia ser discreto, mas nem um pouco 
convencional. Uma aposta bem diferente para quem gosta de um visual 
ousado eles os brincos ear hook tem o formato de parecido com um 
gancho e tomando toda a extensão do lóbulo até antítrago da orelha são 
perfeitos para montar mix com piercing fakes. 

Brincos ear cuff
Continuando no estilo básico, mas com muito estilo, ela foi perfeita nas 
produções usando o ear cuff.  O nome é bem parecido ao modelo anterior, 
mas vale ressaltar que modelos de brincos são bem diferentes o ear hook 
é em formato de gancho que fica entre o lobo e antítrago e se estende por 
toda cartilagem da orelha. 
Algumas versões desse brinco dão a sensação de um mix cheio de brincos 
mesmo a pessoa tendo só um furo. 

Brincos de franja e strass
Para encerrar com chave de ouro o mais glamuroso: o brincos de strass 
com franja! Esse com certeza foi o grande coringa da Juliette quando era 
pra aquela levantada no look a musa não pensava duas vezes. 
O brinco por si só já transforma a produção eles podem ser de diferentes 
tamanhos e comprimento e a Juliette tem vários.

Saiba tudo sobre os acessório da Juliette

Chás que ajudam a desinchar
Quem aí se sente inchada em alguns dias do mês no 
período do ciclo menstrual ou depois de comer algum 
alimento mais pesados que esta fora da nossa rotina? É 
bem desconfortável! E em alguns casos as roupas ficam 
até mais apertadas trazendo ainda mais desconforto. 
Saiba que alguns chás podem ajudar aliviar esse 
desconforto causado pelo inchaço. 
 
Chá de salsinha
A salsinha é um dos chás mais populares para retenção 
de líquido foram feitos estudos com animais que 
mostraram que ela é capaz de aumentar a quantidade de 
urina produzida. Ingredientes:
15g ou um ramo de salsinha fresca com talos 

¼ de limão 
250 ml de água fervente 
Coloque a salsinha e o limão na água fervente e deixe 
repousar de 5 a 10 minutos depois coar e beber várias 
vezes ao dia. 
 
Chá de cavalinha
A cavalinha é um diurético natural muito popular 
e tradicional e pode ser comparada com o 
hidrocloratiazida, um diurético produzido em 
laboratório. Ingredientes:
Uma colher de chá de cavalinha 
250 ml de água fervente 
Coloque a cavalinha na água fervente e deixe repousar de 

5 a 10 minutos coar e beber até três 
vezes por dia. 

Chá verde
O chá verde e rico em cafeína que 
é uma substância com poder diurético 
o ideal é tomar três xícaras por dia para ter efeito. 
Ingredientes: 
1 colher de sopa de chá verde 
1 chocará de água fervente 

Colocar as folhas de chá no fundo da xícara e acrescente 
a água fervente deixe repousar de 3 a 5 minutos depois 
coar e beber até três vezes ao dia. 

Dicas para mulheres empreendedoras Auto Estima
Empreendedorismo feminino: essas 
palavras estão em evidência para dar 
nome aos projetos que são criados 
e administrado por mulheres. Esse 
termo está dando muita visibilidade 
no mercado é evidenciado que 
o sexo feminino é capaz de 
empreender e ocupar cargos de 
liderança. 
O Brasil hoje se destaca como um 
dos países que mais tem cargos 
ocupados por mulheres as mulheres 
brasileiras vem conseguindo 
protagonismo e reconhecimento. 
Com a chegada do coronavírus e o 
isolamento social, empreender foi 
a alternativa que muitas mulheres 
encontrou para garantir uma renda, 

mas abri um negócio nunca é 
uma tarefa simples mas com foco 
e persistência  é perfeitamente 
possível. 

Dicas para empreender 
Escolha uma área que você se 
identifica. Esse é um ponto muito 
importante, pois é preciso entender 
qual o nicho quer trabalhar e quem 
são seus concorrentes e analisar 
como eles trabalham seus produtos. 
Faça um questionário para você 
mesma:
Qual produto vou oferecer? 
Quem será o público alvo? Homens, 
mulheres?
Já existem concorrentes entregando 

o produto que eu quero vender? 
Quais serão os valores do produto?
Onde vou entrega-lós?

Faça curso para aprimorar seus 
conhecimentos
Quando escolher seu nicho de 
trabalho procure cursos que sejam 
úteis para o seu negócio e também 
para a sua vida pessoal, cursos 
sobre gestão e liderança são bem 
vindos nesse momento. Tenha um 
plano de negócios detalhado para 
que o seu projeto saia do papel. 
É necessário ter um capital para 
que você possa investir no início, 
mesmo por que o retorno pode 
demorar um pouco. 

Não é sobre acreditar que vão aplaudir você é 
justamente ao contrário. Auto estima é sobre você 

não precisar de que ninguém te aplauda
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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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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:

JOÃO BATISTA RODRIGUES NETO 
e ERIKA JUSTINO DA PAZ. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, treinador de 
equinos, solteiro, nascido em JAÚ, SP, 
no dia 01 de dezembro de 1977, residen-
te e domiciliado na Rua Professora Júlia 
Calhau Rodrigues, Nº 845, Nova Jagua-
riúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
ALCIDES RODRIGUES e de MARIA 
SALETE LONGUINI RODRIGUES. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, contadora, 
divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 30 de novembro de 1981, residente 
e domiciliada na Rua Professora Júlia Ca-
lhau Rodrigues, Nº 845, Nova Jaguariúna, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ESPERDITE 
JUSTINO DA PAZ e de MARIANA CA-
ROLINA POSSA DA PAZ. 

PEDRO ROSA DE MORAES e VIVIA-
NE TESTA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, técnico administrativo, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 22 de 
abril de 1989, residente e domiciliado na 
Rua Minas Gerais, Nº 1078, Jardim Mauá 
I, JAGUARIÚNA, SP, filho de PAULO 
AFONSO CARDOSO DE MORAES e de 
MARIA ERCILIA ROSA DE MORAES. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, faturista, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 10 de fevereiro de 1977, residen-
te e domiciliada na Rua Minas Gerais, Nº 
1078, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOSÉ TESTA e de APARECIDA 
DO AMARAL TESTA. 

CARLOS HENRIQUE BERNARDES e 
CAROLINE DA SILVA CORRÊA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 17 de abril de 1989, residente e domi-
ciliado na Rua Voltan, Nº 56, Núcleo Re-
sidencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de PEDRO ROBERTO 
BERNARDES e de NEUSA BENEDITA 
DE ALMEIDA VITOR BERNARDES. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, cirurgiã 
dentista, solteira, nascida em CAMPI-
NAS, SP, no dia 30 de agosto de 1992, 
residente e domiciliada na Rua Voltan, 
Nº 56, Núcleo Residencial Dr. João Aldo 
Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de RI-
CHARD BATISTA CORRÊA e de VIL-
MA DA SILVA CORRÊA. 

MICHAEL DE ARAUJO TEODOZIO e 
MARINA GONÇALVES SANTA ROSA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, biólogo, 
solteiro, nascido em OSASCO, SP, no dia 
16 de maio de 1993, residente e domicilia-
do na Av. Pacifico Moneda, Nº 2925, Var-
geão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO 
BATISTA TEODOZIO e de MARINA 
PEREIRA DE ARAUJO. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, professora, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 24 de 
abril de 1992, residente e domiciliada na 
Av. Pacifico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de RICARDO 
SANTA ROSA e de MARIA JOANA 
GONÇALVES PEREIRA ROSA. 

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

JAGUARIÚNA, 02 de junho de 2021.

Contrata:

Conhecimentos:

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

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

Técnico automotivo para atuar na 
área de Engenharia Experimental


