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Prefeito de Holambra busca investimentos para 
infraestrutura esportiva junto ao Estado

Governo de SP prorroga Fase de 
Transição e antecipa calendário de 
vacinação de diversos grupos

Governador confirma recapeamento 
de vicinal em Artur Nogueira

Nesta semana o Governador 
João Doria anunciou oficial-
mente, no Palácio dos Bandei-
rantes, que Jaguariúna terá sua 

primeira unidade do Poupa-
tempo. A conquista deve bene-
ficiar e facilitar a vida de toda 
a população da cidade. 

Com o Poupatempo os mo-
radores tem acesso a serviços 
como emissão de CNH, RG e 
transferência de veículo em um 

espaço curto de tempo. Um do-
cumento que antes era emitido 
em cerca de três meses, agora 
pode ser entregue em menos de 

uma semana.ronavírus nas 20 
cidades RMC.
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A conquista deve beneficiar e facilitar a vida de toda a população da cidade

Em coletiva nesta semana, o 
Governador João Doria anun-
ciou no Palácio dos Bandeiran-
tes anunciou que o calendário 
de vacinação contra Covid-19 
no estado foi antecipado. Além 
disso, o Governador anunciou 

que Fase de Transição do Plano 
SP foi prorrogada até o dia 30 
de junho. Portanto, ficam man-
tidos todos os horários e me-
didas de restrição. Essa é uma 
medida de cautela para a prote-
ção da população.       Página 3

O prefeito Lucas Sia (PSD) 
esteve nesta semana em um 
encontro com o governador 
do Estado de São Paulo João 
Dória. Durante o evento, no 
Teatro Tupec em Mogi Gua-

çu, Dória assinou o autorizo 
de algumas obras e confirmou 
o recapeamento da Rodovia 
dos Agricultores em Artur No-
gueira.

       Página 4

O prefeito Fernando Capato 
se reuniu nesta semana com o 
secretário estadual de Esportes, 
Aildo Ferreira, para tratar da 

adesão de Holambra ao Progra-
ma Areninha, do Governo do 
Estado de São Paulo. O encon-
tro foi acompanhado pelo dire-

tor municipal da pasta, André 
Buzzerio, e pela salva-vidas do 
departamento, Noelle Arnaut.
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Jaguariúna terá Poupatempo

Anúncio realizado oficialmente no Palácio dos Bandeirantes

DIVULGAÇÃO

Reunião para tratar a adesão do município ao Programa Areninha

SAMUEL OLIVEIRA

Projeção indica 
crescimento de 
até 7,6% do PIB 
paulista em 2021

Após lockdown, 
Amparo tem 

‘retorno seguro’ 
das atividades

Processo seletivo da 
Prefeitura para contratação 
de estagiários é prorrogado 

até 14 de junho
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O Dia dos Namorados 
gera sentimentos diversos 
nas pessoas. Quem está 
namorando geralmente 
gosta. Compra presentes, 
sai para jantar fora ou co-
memora de qualquer outra 
maneira agradável. Quem 
está solteiro e curte a sol-
teirice adora. Sente-se li-
vre, feliz por não ter com-
promisso e por não ter que 
comprar um presente para 
ninguém. 

Mas de qualquer ma-
neira a data estimula as 
vendas, o que neste perí-
odo de pandemia é funda-
mental para que as portas 
dos estabelecimentos per-
maneçam abertas. É um 
respiro.

O setor de flores que foi 
muito prejudicado tendo 
que jogar muita coisa no 
lixo agora vive um mo-
mento positivo. De acordo 
com informações, a reta 

final antes do dia 12 já su-
perou as expectativas de 
vendas, ou seja, um avan-
ço para os floristas.

Os bares e restauran-
tes também devem faturar 
bem neste dia. Não é de 
hoje que os casais se or-
ganizam e lotam as opções 
antecipadamente. Apesar 
da pandemia, a expecta-
tiva é que o movimento 
seja agitado para este setor 
também.
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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*

Saint-Exupèry diz que o homem moderno está arriscado 
a ficar sem amigos. Precisa trabalhar. Ele luta muito por 
sua sobrevivência. Para ele tudo são números. Não desfruta 
de tempo, de lazer, nem da ARTE. O Velho Jaguary tem 
sido palco de excelências artísticas que passam às ocul-
tas. Uma delas ocorreu no último sábado de novembro de 
2018, na Matriz Centenária. Três corais juntos apresenta-
ram belíssimo concerto: 1º- “Madrigal Dufrah” de Jagua-
riúna, regido pelo Maestro Antônio Fraga, 2º- Coral Lírico 
“O Mensageiro” regido pelo Maestro Daniel Pedroso de 
Rio Claro,  3º- “Coral Vocallis” regido pelo Maestro Adíl-
son Gombradi de Americana. Apresentaram obras eruditas 
sacras de Perozzi, Vivaldi, Haendell. A harmonia do can-
to de aproximadamente 40 sopranos, tenores, contraltos 
e baixos deixou deslumbrados os ouvintes. Não poderia 
haver melhor acústica para tal apresentação, senão aquela 
do marco de fundação da cidade, construído em 1894 por 
seu fundador, Cel. Amâncio Bueno. Os presentes tocados 
pela sublimidade do espetáculo pareciam levitar entre o 
gótico e o barroco alemão daquele patrimônio histórico. Já 
no primeiro sábado de dezembro, a Casa da Memória des-
locou-se para a Capela da Fazenda da Barra. Novamente 
restaurada foi palco de exposição de pintura. Catorze telas 
de Martins Porangaba encenavam a Via-Crucis. Padre José 

Siqueira da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus abriu a 
cerimônia com uma bênção iniciada em um Crucifixo ins-
talado naquele templo. Escultura em metal de artista mo-
derno ocupa a primazia daquele altar-mor e uma  pintura 
em tela de  Santa Isabel. A padroeira tão homenageada nos 
tempos áureos do café, nos alicerces da história local, tem 
seu culto retomado nestes restauros e cerimônias. Restau-
raram-se bancos. Imigrante italiana nonagenária que foi ali 
preparada e fez sua Primeira Eucaristia retornou aos pés 
de Santa Isabel, louvando o Senhor por aquele restauro, 
preservação de sua infância. Dr. Emanuel Von Lauenstein 
Massarani, presidente do Instituto de Recuperação do 
Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo trouxe as 
obras de Arte para a Exposição. O crítico de Arte, histo-
riador, escritor, jornalista, dentre tantos outros predicados 
interessa-se por ajudar a recuperação de nosso patrimô-
nio histórico. Com suas orientações elevou o trabalho da 
Casa da Memória Padre Gomes de Jaguariúna, um verda-
deiro Pai Espiritual. Assim vem procedendo com relação 
a exposições e doação de obras. Neste momento estuda a 
possibilidade de obtenção de fundos para a recuperação 
de nossa paisagem cultural. É um ítalo-germano, abne-
gado Mecenas, que se encanta com a História e a Arte 
e protege-as. Ele nos ensina que “preservar o Patrimô-

nio Histórico é responsabilidade de todos. É um ato de 
amor!“ A Paróquia de Santa Maria, a Casa da Memó-
ria Padre Gomes, o Conselho de Defesa do  Patrimônio  
procuram  incansavelmente “MECENAS” para salvar a 
Matriz Centenária. Nela já ocorreu a descupinização em 
várias etapas. Necessita urgentemente  refazer a sua ins-
talação elétrica. Precisa do restauro do forro e pintura 
interna. Em seguida, resgatar a pintura externa em sua 
originalidade. Tudo deve acontecer em etapas. Mas para 
tanto é necessário que cada cidadão torne-se um “mece-
nas” e investigue incansavelmente nas muitas e grandes 
Indústrias, no Comércio, nas Profissões Liberais onde se 
encontram os nobres protetores das ARTES. Preservar o 
Passado é um Presente para o Futuro. É a preservação das 
memórias, da História, da Identidade do Povo e da Cida-
de. Prezado leitor, iniciemos esta Pesquisa!  Levemo-la 
à Casa da Memória, ao CONPHAAJ. Há benefícios para 
os beneméritos das Artes. Há muito o que salvar para as 
nossas gerações vindouras. Deixemos o exemplo! O Bra-
sil acorda para esta conscientização.

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

Procuram-se mecenas para o histórico Jaguary 

Sandra R. Ribeiro*

Existem dois sistemas internacionais de classificação de 
problemas mentais e comportamentais: A Classificação 
Estatística Internacional de Doenças relacionadas à saú-
de (CID-10), adotada pela (OMS) Organização Mundial 
da Saúde em 2007 e o Manual Diagnóstico e Estatística 
dos Transtornos Mentais (DSM-5).
Dislexia segundo (OMS), é um comprometimento espe-
cifico da leitura e escrita que condiciona a forma como 
o indivíduo se relaciona em seus pares nos mais diver-
sos contextos desde educacionais até familiares. “A ca-
racterística essencial é um comprometimento especifico 
e significativo do desenvolvimento das habilidades da 
leitura, não atribuíveis exclusivamente à idade mental, 
a transtornos de acuidade visual ou escolarização inade-
quada. A capacidade de compreensão da leitura, o reco-
nhecimento das palavras, a leitura oral e o desempenho 
de tarefas que necessitam da leitura podem estar com-
prometidos. O transtorno especifico da leitura se acom-
panha frequentemente de dificuldade de soletração, per-
sistindo comumente na adolescência, mesmo quando a 
criança tenha obtido alguns progressos na leitura. As 
crianças que apresentam um transtorno da leitura têm 
frequentemente antecedentes de transtorno da fala ou da 
linguagem. O transtorno se acompanha comumente de 
transtorno emocionai e comportamental durante a esco-
larização” (Organização Mundial da Saúde).
De acordo com o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Es-
tatística dos Transtornos Mentais), a dislexia é um dos 
distúrbios específico relacionada à aprendizagem, carac-
terizado por prejuízo na leitura, mais especificamente na 
acurácia e na velocidade de reconhecimento de palavras 
no processo de decodificação fonológica, que pode ser 
combinado ou não com baixas habilidades de soletra-
ção. Assim como especificado no manual, a dislexia é 

um termo alternativo para se referir a esse padrão de 
dificuldade, que pode apresentar isoladamente ou acom-
panhado de uma ou mais dificuldades na compreensão 
de leitura ou no raciocínio matemático. 
Para o DSM-5, o padrão de leitura é caracterizado por 
problemas de compreensão de texto com acurácia, “mas 
sem entendimento de sequência, relacionamento, infe-
rência ou significado do material lido”, representa um 
dos sintomas dentro de seis possibilidades dos transtor-
nos específicos de aprendizagem (duas delas relaciona-
das à leitura, duas delas à escrita e duas delas relaciona-
das à matemática). Como podemos ver, a dislexia é algo 
que a pessoa pode levar para sua vida adulta e ser muito 
prejudicada por conta dos prejuízos que ela causa. 
Para avaliar o desenvolvimento, o DSM-5 exige o uso 
de testes psicometricamente validados e normatizados, 
com aplicação individual que meçam a proximidade de 
um resultado com seu valor de referência real no que se 
refere a dislexia e sua complicação com a leitura e escri-
ta. Ainda no Manual, “habilidades pobres de soletração” 
podem estar incluídas no padrão de dificuldade que defi-
ne a dislexia. No entanto, as dificuldades de soletração, 
expressas por uma escrita com erros de adição, omissão 
ou substituições de vogal ou de consoantes, podem por 
si sós caracterizar um Transtorno Específico de Apren-
dizagem.
Os transtornos específicos de aprendizagem, (lembran-
do que a dislexia é uma manifestação especifica dessas 
desordens) têm em comum as características: transtorno 
do neurodesenvolvimento, com origem biológica, con-
sideradas a base para o comprometimento das funções 
cognitiva citadas acima; requerem para sua definição 
que apresentem ao menos um dos seis sintomas lista-
dos no Manual Diagnostico e Estatística das Doenças 

Mentais e, que o sintoma (s) identificado (s) persista (m) 
pelo menos  seis meses depois do processo de reedu-
cação (intervenção direcionada à dificuldade especifica, 
seja ela leitura, expressão escrita ou matemática); são 
“inesperada”, uma vez que outras habilidades cognitivas 
da criança apresentam um desenvolvimento adequado; 
ocorrem em todas as culturas; são condições crônicas 
que persistem até a idade adulta; e podem se manifestar 
de formas diferentes em diferentes culturas e em dife-
rentes condições de desenvolvimento.
FIQUE ATENTO!
É importante lembrar o que foi citado acima sobre o que 
seja uma condição especifica no contexto da dislexia. 
Agora, no contesto mais amplo dos transtornos significa 
que “funções” cognitivas especificas, tais como habili-
dade de ler, escrever ou de cálculo (ou uma combinação 
dessas habilidades) se acham isoladamente comprometi-
das. É essa especificidade que diferem os transtornos es-
pecíficos de aprendizagem das chamadas “dificuldades 
de aprendizagem”, que refletem dificuldades mais gerais 
e esperadas como resultado de baixo nível intelectual ou 
de fatores ambientais (ex: estímulo e/ou motivação in-
suficiente para aprendizagem, falta de oportunidade de 
aprendizagem e/ou ensino deficiente.
A dislexia é um problema sério e precisa de um olhar 
clínico. O diagnóstico e o tratamento envolve a parti-
cipação de equipe multidisciplinar com profissionais 
como pedagogo, fonoaudiólogo e psicólogo.

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

Dislexia: Transtorno Específico de Aprendizagem
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A conquista deve beneficiar e facilitar a vida de toda a população da cidade

Nesta semana o Gover-
nador João Doria anunciou 
oficialmente, no Palácio 
dos Bandeirantes, que Ja-
guariúna terá sua primeira 
unidade do Poupatempo. A 
conquista deve beneficiar e 
facilitar a vida de toda a 
população da cidade. 

Com o Poupatempo os 
moradores tem acesso a 
serviços como emissão de 
CNH, RG e transferência 
de veículo em um espaço 
curto de tempo. Um docu-
mento que antes era emiti-
do em cerca de três meses, 
agora pode ser entregue 
em menos de uma semana. 

A unidade do Poupa-

tempo, de acordo com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, terá um formato 
mais digital, com mais ser-
viços, menos espaço físico 
e mais eficiência. Além do 
Detran-SP, a unidade tam-
bém oferecerá, por exem-
plo, serviços da Prefeitura 
de Jaguariúna, Instituto 
de Identificação (IIRGD), 
Ministério Público e Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação.

“O cidadão ganha em 
agilidade, eficiência, co-
modidade e autonomia 
sem perder o alta padrão 
de qualidade que é marca 
registrada do Poupatempo, 

programa que está cada 
vez mais próximo da po-
pulação”, afirma o Presi-
dente da Prodesp, empresa 
de tecnologia do Governo 
de São Paulo, André Arru-
da.

O prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, co-
memora a conquista. “A 
unidade de Jaguariúna ofe-
recerá 30 serviços diferen-
tes à população. É muito 
mais agilidade na vida de 
todos que não irão precisar 
mais esperar tanto tempo 
por um documento ou até 
mesmo ir até a unidade do 
Poupatempo em Campi-
nas”, conclui o prefeito. 

Jaguariúna terá Poupatempo

Anúncio realizado oficialmente no Palácio dos Bandeirantes

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

SAMUEL OLIVEIRA

Paula Partyka

Em coletiva nesta se-
mana, o Governador João 
Doria anunciou no Palácio 
dos Bandeirantes anunciou 
que o calendário de vacina-
ção contra Covid-19 no es-
tado foi antecipado. Além 
disso, o Governador anun-
ciou que Fase de Transição 
do Plano SP foi prorrogada 
até o dia 30 de junho. Por-
tanto, ficam mantidos to-
dos os horários e medidas 
de restrição. Essa é uma 
medida de cautela para a 
proteção da população.

O Programa Estadual 
de Vacinação antecipou, 
por tanto, em 15 dias a po-
pulação de toda a popula-
ção do estado a partir dos 
18 anos. Com isso, todos 
os grupos de pessoas, por 
idade, sem comorbidades, 
serão vacinados com 15 
dias de antecedência com 
relação ao calendário apre-
sentado anteriormente.

Além disso, o Estado 
inicia nesta quinta-feira, 10, 

a vacinação de 1 milhão de 
pessoas que possuem defi-
ciência permanente, expan-
dindo o alcance para alem 
daquelas que possuem o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). 

O Governo ainda ini-
cia a vacinação de 400 
mil grávidas e puerperas 
sem comorbidades a par-
tir de amanhã, 10. “Nós 
homenageamos assim es-
sas mulheres que passam 
a receber a vacina da vida, 
do Butantan ou outras va-
cinadas devidamente auto-
rizadas pela Anvisa”, diz 
Doria.

Ainda sobre vacinação, 
o governo antecipou a va-
cinação dos profissionais 
da educação básica do Es-
tado entre 18 e 44 em 40 
dias, portanto, tem início 
nesta sexta-feira, 11. An-
tes, o grupo estava previsto 
para ser imunizado entre 
21 e 31 de julho.

A vacinação de adul-
tos de 55 a 59 anos sem 
comorbidades, público de 

Governo de SP prorroga Fase de Transição e 
antecipa calendário de vacinação de diversos grupos

Calendário de vacinação atualizado

“Batalhamos muito para esse conquista se tornar realidade. 
Acredito, que garantir um atendimento ágil e eficiente aos nossos 

moradores é, também, um sinal de respeito e cuidado”
Gustavo Reis

DIVULGAÇÃO

mais de um milhão de pes-
soas, também foi antecipa-
da para o dia 16 de junho. 
A Coordenadora Geral do 
Programa Estadual de Imu-
nização, Regiane de Paula, 

comemora o avanço.

Economia
A projeção de cresci-

mento econômico do Es-
tado neste ano pode chegar 

a 7.6% no PIB. Os núme-
ros apontam que houve 
um crescimento de quase 
2% no primeiro trimestre, 
diante de um crescimento 
nacional de 1.2%. “Este ex-

cepcional desempenho fez 
com que a projeção para 
2021 pudesse ser reavalia-
da. Agora SP pode crescer 
entre 6 e 7.6% neste ano”, 
explica Doria.
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Governador confirma recapeamento 
de vicinal no município
Confirmação das obras aconteceu em evento 
em Mogi Guaçu com presença de prefeitos e 
autoridades da região; Início do recapeamento 
acontece ainda este ano

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) esteve nesta sema-
na em um encontro com 
o governador do Estado 
de São Paulo João Dó-
ria. Durante o evento, no 
Teatro Tupec em Mogi 
Guaçu, Dória assinou 
o autorizo de algumas 
obras e confirmou o reca-
peamento da Rodovia dos 
Agricultores em Artur 
Nogueira.

“O recapeamento já 
havia sido anunciado, 
mas ficamos ainda mais 
felizes com a confirmação 
do Governo do Estado. A 
situação da vicinal é críti-
ca, por isso, tenho certeza 

que essa recuperação será 
muito benéfica para nos-
sa cidade e, também, para 
Mogi.”, comemora Sia 
(PSD). “Muito obrigado 
aos deputados Vanderlei 
Macris e Barros Munhoz 
que confirmaram o início 
das obras para esse ano”, 
agradece.

Ao todo serão recape-
ados 23 quilômetros da 
vicinal. No momento, a 
obra passa por processo 
de licitação.

Problema antigo
Há anos os moradores 

e motoristas que trafegam 
pela Rodovia dos Agri-

cultores reclamam da si-
tuação dramática da via, 
devido às péssimas condi-
ções em sua malha asfál-
tica, falta de sinalização e 
ausência de acostamento. 
No local já foram regis-
trados inclusive diversos 
acidentes, inclusive com 
vítimas fatais.

Além disso, centenas 
de famílias estão abriga-
das às margens da rodo-
via, tanto da cidade de 
Mogi Mirim como de Ar-
tur Nogueira, bem como 
dezenas de produtores e 
empreendimentos rurais 
que, por consequência, 
geram empregos e renda 

 Artur Nogueira

DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Dia 10 teve a Summers Game Fest, 
este evento trouxe muitos anúncios 
como Jurassic World Evolution 2, Tiny 
Tina Wonderlands e mais, alguns serão 
abordados outros não.  

Dungeon & Dragons: Dark 
Aliance chega no dia 22 
de junho. O titulo Dark 
Aliance já é conhecido 
para os jogadores de 
Dungeons & Dragons, 
pois Baldur’s Gate foi 
um dos primeiros títulos 
de jogo a trazer uma adap-
tação deste sistema complexo 
do RPG de mesa para os consoles. 
Este ano foi lançado Baldur’s Gate III, 
que tem esse sistema atualizado e para 
os PCs, mas apara os jogadores que gos-
tam de jogar nos consoles também po-
derão usufruir deste gigantesco e com-
plexo mundo cheio de magias, 
armas, monstros e raças em 
Dungeons & Dragons: 
Dark Aliance.  

Um game que os 
jogadores estavam an-
siosos para conhecer 
desde o seu anuncio é 
Elden Ring. Este game 
está sendo desenvolvi-
do pela FromSoftware e 
em parceria com George R. R. 
Martin. Vai seguir a mesmo conceito 
de Dark Souls, Demon Souls, Sekiro e 
BloodBorn, com mais novidades uma 
dela é a adição de cavalos, um detalhe 

que até então não tinha e também não 
possuía a razão de se ter nos jogos.  De-
vido a deste detalhe aparentemente faz 
ter uma ambientação maior, para justi-
ficar o uso de cavalos no jogo. O que 

se pode esperar é de uma grande 
narrativa, que está a cargo do 

romancista George R. R. 
Martin. Elden Ring che-
ga para PCs, Xbox One, 
Xbox Series, PlayStation 
4 e 5 no dia  21 de Janei-

ro de 2022. 
The Dark Picture Antho-

logy, ganha mais um capitulo 
House of Ashes este que pode ser 

o último desta história. O jogo funciona 
como um filme de terror, só que o joga-
dor pode explorar os cenários encontrar 
pistas e fazer escolhas que podem salvar 
os protagonistas, o que pode mudar o 

destino de um filme clássico de 
terror. O jogo coloca, decla-

radamente, a responsa-
bilidade dos atos e das 
possíveis mortes nas 
costas do jogador, cada 
jogo está conectado, o 
que pode trazer ou não 

personagens ou men-
sões dos jogos anteriores. 

The Dark Picture Antholo-
gy: House of Ashes chega dia 22 

de outubro para PC, Xbox One, Xbox 
Series, PlayStation 4 e 5.  

Estes foram alguns anúncios apre-
sentados no Summers Games Fest.   

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”.

Os anúncios mais relevantes do 
Summers Games Fest

Município adere ao Sistema Nacional de Cultura

Município contará com um 
centro de Lazer

 Pedreira

 Monte Alegre do Sul 

Pedreira, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, aderiu ao Sistema 
Municipal de Cultura, que 
entre outras oportunida-

des, possibilita que o
município possa rece-

ber verbas de programas e 
ações federais, direto no

Fundo Municipal de 

Cultura, fundo este, que 
também foi colocado em

Funcionamento. 
Segundo o secretário de 

Cultura João Paulo Nasci-

mento,
trabalhar para fomentar 

ações culturais e buscar 
mecanismos para o finan-
ciamento cultural da cida-

de é obrigação da Secreta-
ria

Municipal de Cultura. 
“Agradeço ao prefeito Ha-
milton Bernardes Junior 

pela sensibilidade e por 
nos permitir aderir a esse 
sistema tão importante em 
nosso município”, enfatiza 
o secretário Nascimento.

rmc
4

Dória confirma recapeamento da Rodovia dos Agricultores

para as duas cidades.
Semanalmente, a ro-

dovia recebe cerca 14 mil 

veículos e equipamen-
tos, nos dois sentidos. O 
maior fluxo está concen-

trado no horário das 6h 
às 19h em comparação ao 
restante da noite.

O montealegrense poderá praticar karatê, judô, ginástica artística e esportes da mente

A Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul, por meio 
do Departamento de Cul-
tura, Esportes e Turismo, 
está preparando um centro 
de lazer com diversas ati-
vidades à população. No 
espaço, o montealegren-
se poderá praticar karatê, 
judô, ginástica artística e 
esportes da mente. Ainda 
terá uma piscina aquecida 
para aulas de natação e hi-
droginástica.

Mesmo durante a pan-
demia, a equipe tem traba-
lhado para, à medida que 
a reabertura for possível, 

a população tenha mais 
atividades à sua disposi-
ção. Por isso, um campo 
de futebol society infantil 
e mesas multijogos, com 
xadrez, damas, dominó e 
jogos de tabuleiro; mesas 
oficiais para tênis de mesa; 
mesa de pebolim; mesa de 
futebol de botão oficial e 
pula-pula foram adquiri-
dos pelo departamento. No 
local ainda será disponibi-
lizado sinal de wi-fi gra-
tuito durante o horário de 
funcionamento.

E para preservar a me-
mória esportiva de Monte 

Alegre do Sul, foi criado 
um espaço especial para 
apresentar os troféus e 
um painel de fotos com os 
principais eventos e con-
quistas esportivas do mu-
nicípio, no qual passado e 
presente estão representa-
dos.

Essas atividades serão 
abertas à população con-
forme a evolução da situ-
ação epidemiológica, se-
guindo o Plano São Paulo, 
ainda respeitando regras 
de prevenção e distancia-
mento social, para evitar a 
proliferação da Covid-19.

DIVULGAÇÃO
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Após lockdown, município tem ‘retorno 
seguro’ das atividades 

DIVULGAÇÃO

O retorno segue pelas duas próximas semanas

Circuito das Águas
5

 Amparo

Do dia 14 ao dia 20 de junho, todos os serviços essenciais e não essenciais podem funcionar

A partir de segunda-fei-
ra, 14, após o segundo final 
de semana de lockdown, 
Amparo sai da Fase Emer-
gencial e inicia o Programa 
Retorno Seguro, que segue 
pelas próximas semanas, 
a volta gradual da circula-
ção de pessoas e do fun-
cionamento das atividades 
comerciais e de serviços. 
Do dia 14 ao dia 20 de ju-
nho, todos os serviços es-
senciais e não essenciais 
podem funcionar, mas 
não podem atender ao pú-
blico presencialmente. O 
atendimento do comércio, 
restaurantes e lanchonetes 
deve ser realizado apenas 
por meio de retiradas, en-
tregas ou drive-thru. 

Na próxima semana, 
apenas as atividades de 
saúde, segurança, funerá-
rios, mercados, padarias, 
oficinas mecânicas, in-
dústrias, instituições ban-
cárias, construção civil e 
obras, transporte individu-
al, postos de combustível, 
correio e abastecimento 
de água e energia estão 
permitidos de atender pre-
sencialmente. Atividades 
esportivas individuais e ao 
ar livre também estão per-
mitidas.

Os serviços administra-
tivos devem atender prefe-
rencialmente de forma re-
mota, mas podem atender 
presencialmente de forma 
individual e com hora mar-

cada.
Os serviços de entrega, 

retirada e drive-thru po-
dem ser realizados das 8h 
às 23h59. Prestação de ser-
viços, clínicas e escritórios 
em geral poderão funcio-
nar das 8h às 20h, seguin-
do todos os protocolos sa-
nitários. 

Retorno seguro
A partir do dia 21 de 

junho, Amparo adota as 
medidas do “Retorno Se-
guro”, momento em que 
serão retomadas as ativi-
dades presenciais em to-
dos os estabelecimentos, 
de acordo com regras de-
terminadas para cada se-
tor. Só poderão voltar ao 
trabalho presencial com 
atendimento ao público os 
funcionários e prestado-
res de serviço do comér-
cio que estiverem testados 
negativos para a Covid-19 
com o teste antígeno ou 
RT-PCR.

Durante a próxima se-
mana, todos os estabele-
cimentos que atendem ao 
público deverão fazer um 
cadastro no site da prefei-
tura com as informações 
da empresa, como área 
útil no local, quantidade 
de funcionários e protoco-
los sanitários. Com essas 
informações, será deter-
minado quantos clientes 
cada estabelecimento pode 
atender por vez e quais os 

protocolos de higiene que 
deverão ser cumpridos a 
partir do dia 21 de junho, 
quando o comércio volta a 
poder atender ao público 
presencialmente.

Os estabelecimentos 
devem obedecer ao proto-
colo sanitário municipal e 
garantir o distanciamento 
entre pessoas dentro do 
estabelecimento, de acor-
do com o estabelecido no 

Decreto nº 6.293, de 10 de 
junho de 2021. O atendi-
mento presencial de cada 
estabelecimento ficará 
condicionado à obediência 
dos protocolos e limites es-
tabelecidos pela prefeitu-
ra. O descumprimento das 
determinações do decreto 
municipal acarretarão no 
fechamento do estabeleci-
mento por 15 dias. 

Os estabelecimentos só 

estarão autorizados a fun-
cionar após comprovarem 
que estão seguindo as de-
terminações de testagem 
dos funcionários e pro-
tocolos necessários, para 
então receberem o “selo de 
boas práticas” da prefeitu-
ra e assim estarem permi-
tidos a realizar atendimen-
tos presenciais. 

Os estabelecimentos 
que já estavam realizan-

do atendimento presencial 
na Fase Emergencial tem 
15 dias para comprovar 
a testagem negativa para 
Covid-19 dos funcioná-
rios. Durante os dias de 
lockdown, de sexta-feira 
a domingo, o telefone 156 
estará disponível, das 8h às 
16h, exclusivamente para 
o esclarecimento de dúvi-
das a respeito deste novo 
decreto municipal.

Prefeito busca investimentos para 
infraestrutura esportiva junto ao Estado

 Holambra 

O prefeito Fernando 
Capato se reuniu nesta 
semana com o secretá-
rio estadual de Esportes, 
Aildo Ferreira, para tratar 
da adesão de Holambra 
ao Programa Areninha, 
do Governo do Estado de 
São Paulo. O encontro foi 

acompanhado pelo diretor 
municipal da pasta, André 
Buzzerio, e pela salva-vi-
das do departamento, No-
elle Arnaut.

O projeto pleiteado 
pela cidade, caso seja 
confirmado, contempla a 
construção de espaço com 

campo de futebol Society, 
quadra de basquete 3x3, 
arquibancadas e ilumina-
ção com tecnologia LED. 
A intenção é que as obras, 
se liberadas, aconteçam 
em área institucional no 
bairro Groot.

“Essa é uma iniciati-

va que, esperamos, vai 
nos permitir oferecer aos 
moradores mais uma al-
ternativa de lazer, prática 
desportiva e de atividades 
voltadas ao bem-estar e à 
qualidade de vida de ho-
lambrenses de diferentes 
idades”, destaca o prefeito.

Reunião para tratar a adesão do município ao Programa Areninha

DIVULGAÇÃO

Município é citado no 
programa Repórter Eco 
da TV Cultura

 Morungaba 

O programa “Repórter 
Eco” da TV Cultura exibido 
no domingo, 06, apresentou 
uma reportagem sobre o 
Índice de Sustentabilidade 
das cidades brasileiras e ci-
tou Morungaba, destacando 
a conquista do 1º lugar da 
cidade mais sustentável do 
Brasil, entre os 770 avalia-
dos em todo o País. A maté-
ria que mostrou um quadro 
sobre os avanços e retroces-
sos em relação aos indica-
dores de sustentabilidade, 
como renda, escolaridade, 
saneamento básico e saúde, 
nos municípios brasileiros.

Morungaba obteve 73 
pontos no cumprimento 
das metas da ONU de de-
senvolvimento sustentável. 
Entrevistado pela repórter, 
o coordenador do Instituto 
Cidades Sustentáveis Jorge 
Abrahão explica durante a 
reportagem que uma cida-
de sustentável oferece às 
pessoas oportunidades de 
acesso de qualidade a ser-
viços públicos como saúde 
e educação, distribuição de 
riqueza, baixo impacto am-
biental - dentre outros temas 
que contribuem no avanço 
da sustentabilidade.

Para o prefeito Marqui-
nho de Oliveira, o destaque 
em um dos programas con-
ceituados da TV Cultura 
foi motivo de comemora-
ção principalmente por ser 
justamente na Semana do 
Meio Ambiente, quando ge-
ralmente o Departamento de 
Educação e o Departamento 
de Meio Ambiente e Agri-
cultura promovem exposi-
ções temáticas e plantios de 
mudas com a participação 
efetiva dos alunos da rede 
municipal de ensino. Porém 
nos dois últimos anos, devi-
do à pandemia, não foi pos-
sível a realização.

A prefeitura municipal 
tem trabalhado com políti-
cas públicas voltadas à qua-
lidade de vida do cidadão: na 
área da Mobilidade Urbana, 
Habitação, Meio Ambiente, 
Educação e Saúde.  “Depois 
deste destaque no ranking, 
agora temos mais que nunca 
o compromisso de Morun-
gaba ser uma cidade ainda 
mais sustentável e melhor 
para sua população. E não é 
só a gestão pública a única 
responsável, e sim também 
toda a sociedade, cada cida-
dão”, explica o prefeito.
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Multas de trânsito agora podem 
ser pagas com Pix em Jaguariúna

Praça Umbelina Bueno recebe 
‘Feira Popular do Livro’ 
durante o mês de junho

Domingo, 13, tem 
apresentação on-line de 
“O Mágico de Oz”

Os motoristas agora 
contam com mais uma 
opção de pagamento de 
multas de infrações de 
trânsito em Jaguariúna. A 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana ofe-
rece, a partir deste mês de 
junho, a possibilidade de 

quitação dos boletos de 
infrações por meio do sis-
tema PIX de pagamentos.

Segundo a secretaria, a 
nova opção de pagamento, 
porém, só pode ser utiliza-
da até a data de vencimen-
to do boleto. A quitação 
deve ser feita utilizando 

o QR Code impresso nos 
boletos para a leitura do 
PIX. Após o vencimen-
to, o usuário deve utilizar 
o código de barras com 
pagamento no Banco do 
Brasil.

“Essa medida visa fa-
cilitar o pagamento pelas 

pessoas que encontravam 
dificuldades em pagar os 
boletos com o código de 
barras no Banco do Brasil 
e agora, com o PIX, pode-
rão ser pagos em qualquer 
banco”, explica o secretá-
rio de Mobilidade Urbana, 
Josino José da Silva.

Jaguariúna está rece-
bendo neste mês de junho 
a “Feira Popular do Li-
vro”. Instalada na Praça 
Umbelina Bueno, a feira 
funciona das 9h às 18h. No 
total, mais de 8 mil livros 
fazem parte do acervo que 

está disponível para os lei-
tores.

Segundo os organiza-
dores da Feira, os livros 
vieram direto das editoras 
e contam com descontos 
de 50% a 80% sobre o pre-
ço da capa. Ainda de acor-

do com a organização, um 
lote de livros será doado 
para a secretaria de turis-
mo e cultura da Prefeitura 
de Jaguariúna para aumen-
tar o acervo municipal e 
fomentar a leitura entre os 
moradores.

O La Dolce Vita Ja-
guariúna está localiza-
do em uma das cidades 
com o maior crescimento 
econômico da América 
Latina, mas com a tran-
quilidade e a segurança 
que você merece. O está 
aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Jaguariúna 

sob decreto nº 42965 de 
16/04/21 e foi registrado 
sob o R.4 da matrícula 
nº 18.159 de 12.05.2021 
Os diferenciais do La 
Dolce Vita Jaguariúna 
vão te conquistar. São di-
versas opções de lazer ex-
clusivas, além do contato 
íntimo com a natureza.

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e Cultura, oferece muita 
diversão para a criançada 
com a peça de “O Mágico 
de Oz”. A exibição ocorre 
neste domingo, 13, a par-
tir das 10h pela página do 
Facebook da Prefeitura, da 
Escola das Artes e também 
pelo canal do YouTube da 

escola. 
O espetáculo infantil 

“O Mágico de OZ”, conta 
a história de Dorothy e seu 
cachorrinho Totó que são 
levados por um ciclone e 
vão parar na mágica e en-
cantadora terra de Oz. Para 
tentar voltar para casa Do-
rothy precisa ir até a Cida-
de das Esmeraldas onde en-
contrará a única pessoa que 

pode ajudá-la: O Poderoso 
e Magnifico Mágico de Oz.

A peça cheia de aventu-
ra e mágica conta ainda que 
Dorothy ganha três amigos. 
O Espantalho, que precis a 
de um cérebro, o Homem 
de Lata que quer ter um 
coração e o Leão Covarde 
que precisa de coragem. 
Com tudo isso a diversão é 
garantida!

A quitação deve ser feita utilizando o QR Code

Medida visa facilitar o pagamento

DIVULGAÇÃO
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Processo seletivo da Prefeitura 
para contratação de estagiários 
é prorrogado até 14 de junho

O processo seletivo da 
Prefeitura de Jaguariúna, 
em parceria com o Centro 
de Integração Empresa-Es-
cola (CIEE), para contrata-
ção de estagiários foi pror-
rogado até segunda-feira, 
14. Idealizado pela Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, o 
projeto é totalmente on-li-
ne, 100% gratuito e inédito 
na região.

As provas on-line po-
derão ser feitas no mo-
mento da inscrição, no 
site do CIEE (www.ciee.
org.br). Os resultados se-
rão publicados no site do 
CIEE e compartilhados 
nas redes sociais e site da 
Prefeitura (www.jaguariu-
na.sp.gov.br).

As vagas oferecidas são 
para alunos de cursos dos 
ensinos médio, técnico e 
superior. As bolsas são de 
R$385 por mês (para ní-
vel médio e técnico, com 
jornada de 30h semanais) 
e de R$660 por mês (ní-
vel superior, também com 
jornada de 30h semanais), 
mais auxílio transporte 
municipal.

Para participar da sele-
ção, o candidato deve estar 
regularmente matriculado, 

com frequência efetiva nos 
cursos vinculados ao en-
sino público ou particular 
nas instituições de ensino 
de níveis médio, técnico 
e superior, ter no mínimo 
16 anos completos no ato 
da inscrição, estar em dia 
com as obrigações eleito-
rais e militares (no caso 
de homens) e não ter feito 
estágio por período igual 
ou superior a dois anos na 
Prefeitura de Jaguariúna 
(exceto pessoas com defi-
ciência).

Provas no CRAS e 
celular

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

A feira funciona das 9h às 18h

Transmissão ocorre nas redes sociais da prefeitura

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Terreno onde será construído o residencial na Colina do Castelo

Residencial La Dolce Vita
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Projeção indica crescimento 
de até 7,6% do PIB paulista em 2021

O Governador João 
Doria e o Secretário da 
Fazenda e Planejamento 
Henrique Meirelles anun-
ciaram, nesta semana, 
que o PIB do Estado de 
São Paulo cresceu quase 
2% no primeiro trimestre 
deste ano em relação ao 
último de 2020, de acor-
do com dados da Funda-
ção Seade. Os resultados 
positivos elevam as pro-
jeções de crescimento do 
PIB para 2021. Segundo 
a Fundação Seade, São 
Paulo deve crescer acima 
de 6% este ano, podendo 
ir a 7,6%.

“Os números da Fun-
dação Seade indicam que 
a economia de São Paulo 
cresceu quase 2% no pri-
meiro trimestre de 2021, 
diante de um crescimen-
to nacional de 1,2%. São 
Paulo cresceu, portanto, 
neste primeiro trimestre, 

quase o dobro do cresci-
mento do Brasil”, afirma 
Doria.

Henrique Meirelles 
destaca que o resultado é 
consequência do ritmo de 
vacinação. “O programa 
de vacinação do Estado de 
São Paulo tem sido funda-
mental para a economia. A 
queda dela no ano passa-
do, deu-se como resultado 
da pandemia, mas hoje ela 
está subindo, não só como 
resultado da vacinação já 
ocorrido, mas, principal-
mente, da perspectiva de 
vacinação acelerada da 
população”, diz.

O resultado mostra que 
se mantém a tendência de 
aceleração de São Paulo. 
Em 2020, enquanto o PIB 
brasileiro recuou 4,1%, 
em linha com a economia 
mundial, São Paulo cres-
ceu 0,3%, mesmo sob os 
efeitos da pandemia cau-

PIB de São Paulo cresce quase 2% no primeiro trimestre, mesmo com pandemia

Secretário Henrique Meirelles destaca que o resultado é consequência da vacinação

DIVULGAÇÃO

Com a comemoração 
do Dia dos Namorados 
neste final de semana o 
comércio tem uma grande 
expectativa de que a data 
criada exatamente com 
fins de estimular as ven-
das tenha um efeito seme-
lhante ao que se viveu no 
Dia das Mães e estimule 
um crescimento nas ven-
das. O comércio e outros 
setores que vinham so-
frendo com a baixa ren-
tabilidade causada pela 
pandemia no início do 
ano tiveram uma recupe-
ração com as boas vendas 
registradas na última data 
comemorativa e poderão 
respirar ainda mais alivia-
dos caso as expectativas 
para o dia dos namorados 
se confirmem. 

A esperança é de que 
até o domingo o Dia dos 
Namorados resulte num 
bom número de vendas 
para os comércios locais 
e também por meio da 
internet. Acredita-se que 
o aumento deverá ser de 
20%o que é um número 
considerável principal-

mente quando avaliamos 
com os números de 2020 
em que a data foi vivida 
durante o momento mais 
difícil da crise sanitária 
e econômica gerada pela 
pandemia do novo coro-
navírus. 

Mesmo que a norma-
lidade da vida pré-pande-
mia ainda não tenha sido 
retomada, neste ano a po-
pulação já está mais adap-
tada a este estilo de vida 
de isolamento ao qual to-
dos estão obrigados pelo 
novo coronavírus. Tam-
bém temos que conside-
rar que ao contrário de 
2020 que muitas pessoas 
não saíram de casa e nem 
viram as pessoas amadas 
presencialmente por cau-
sa dos lockdowns, bar-
reiras sanitárias ou pelo 
temor da doença, neste 
ano as pessoas já estão 
podendo sair de suas ca-
sas, ainda que respeitando 
diversas regras de cuida-
do sanitário. Assim as 
pessoas neste ano já estão 
mais confiantes para irem 
às compras e gastarem.

Os comerciantes tam-
bém já entenderam melhor 
a dinâmica de como ven-
der para um cliente que 
muitas vezes não pode ser 
atendido presencialmente 
ou cujo presente não será 
entregue pessoalmente. 
Muitos comerciantes hoje 
planejam a criação de kits 
ou outros produtos dife-
renciados que faça com 
que o cliente se sinta mais 
atraído a comprar mesmo 
à distância.

Segundo um levan-
tamento realizado pela 
Consultoria Internacional 
Bip e pelo Instituto Qua-
libest, 54% dos clientes 
ainda planejam compra-
rem os presentes que se-
rão dados para parceiros 
pela internet. Isto pode 
muito mais do que ser um 
simples sinal referente a 
pandemia e as necessi-
dades de distanciamento 
social, mas também por-
que a clientela realmente 
adquiriu novos costumes 
ao longo deste período e 
agora acaba preferindo a 
facilidade oferecida pela 

internet. 
Para a Confederação 

Nacional do Comércio de 
Bens, Serviço e Turismo 
em 2021 deverá se movi-
mentar R$ 1,65 bilhões, o 
que equivale a um cresci-
mento de 2,5% com rela-
ção aos números registra-
dos em 2020. O número 
pode parecer modesto, 
mas temos de lembrar que 
este ano além da inflação 
causada pela crise eco-
nômica, no ano anterior 
neste período muitas pes-
soas estavam recebendo 
o Auxílio Emergencial. 
O benefício pago pelo 
Governo Federal serviu 
como um estímulo e per-
mitiu que as pessoas pre-
senteassem seus amados 
apesar de todas as difi-
culdades econômicas que 
viviam. 

Neste ano se deverá 
vivenciar um aquecimen-
to e o dia dos namorados 
também deverá ser feliz 
para comerciantes e para 
aqueles que prestam ser-
viços que serão consu-
midos/utilizados neste 

período. Ainda é difícil 
que comerciantes passem 
a ver o ano de 2021 dian-
te de um saldo positivo, 
a realidade é que muitos 
ainda seguem enfrentan-
do e tentando superar os 
prejuízos acumulados ao 
longo do último ano, mas 
ainda assim será mais um 
momento de folga para 
um grande arroxo que vi-
nha preocupando a cate-
goria. 

Podemos esperar que 
com o crescimento nos 
números que vem se re-
gistrando nas vendas em 
cada uma das datas come-
morativas registradas ao 
longo de 2021 os comer-
ciantes consigam equili-
brarem suas contas e até 
mesmo entrarem em 2022 
fora do vermelho. Para 
muitos o futuro esperado 
para o próximo ano é ape-
nas a possibilidade de po-
der iniciar o período com 
uma clientela presente 
após a vacinação massiva 
da população e números 
no azul. 

É difícil cravar uma 

certeza econômica para 
o Brasil, para o estado de 
São Paulo ou para a nossa 
região para o restante do 
ano. Sabemos que a eco-
nomia brasileira nunca 
foi muito estável e num 
período como o atual é 
ainda mais incerto o que 
se pode esperar. Mudan-
ças no cotidiano político 
podem afetar gravemente 
momentos de recupera-
ção ou podem acelerar 
fortemente períodos de 
crescimento. 

Ainda assim sem uma 
certeza para a qual pos-
samos nos agarrarmos, 
a verdade é que o futuro 
que apenas vislumbramos 
para o ano seguinte é mui-
to mais promissor do que 
o cenário que enxergáva-
mos quando olhávamos 
para 2021 neste mesmo 
período de 2020. Neste 
ao já é possível se imagi-
nar com um próximo ano 
com as pessoas de voltas 
as ruas, produzindo con-
sumindo e fazendo com 
que a economia brasileira 
se mantenha viva e ativa. 

Dia dos namorados e a expectativa 
de um comércio aquecido Edilaine Alves

Analista de Crédito e Cobrança 
Eip Cred

sada pelo coronavírus. 
Nos primeiros quatro me-
ses deste ano, São Paulo 
cresceu 8,9% em relação 
ao mesmo período do ano 

passado. Ao se observar 
apenas o mês de abril des-
te ano, o crescimento foi 
de 18,9% em relação ao 
mesmo período do ano 

passado, de acordo com o 
PIB+30, outro indicador 
da Fundação Seade.

“São Paulo mostra que 
é possível fazer mais. A 

economia paulista deu 
mais um sinal de força ao 
se expandir mesmo em 
meio à pandemia”, com-
pleta Meirelles.
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No artigo da edição 
anterior deste jornal 
abordei a questão sobre 
o vício redibitório entre 
particulares que incide 
o nosso Código Civil. 
Na relação de consumo, 
sobre vício redibitório, 
incide o Código de Pro-
teção e Defesa do Con-
sumidor (CDC), sendo 
a compra de um veículo 
na concessionária ou em 
estacionamento, em que 
ambos comercializam 
veículos novos e usados. 

Essa relação consu-
merista é mais vantajo-
sa para o consumidor, 
pois, com a incidência do 
CDC, torna-se uma co-
bertura maior e com to-
das as garantias previstas 
no diploma consumerista, 
sendo amparado por está 
legislação tão importante 
para o consumidor. 

Quando o consumidor 
adquiri um veículo do 
fornecedor, após estar na 
posse e utilizando o veí-
culo, pode surgir proble-
mas de diversas ordens 
como um problema que 
não é de fácil constata-
ção, ou seja, aquele vício 
que pode ser constatado 
somente após a utiliza-
ção do bem, e que depois 

apresenta problema com 
o passar do tempo, cau-
sando dores de cabeça 
para quem adquiri o ve-
ículo, que pode ser novo 
ou usado, isso sendo um 
vício oculto, após o tér-
mino das garantias con-
tratual ou legal. 

Tal menção está pre-
visto no artigo 26, pará-
grafo 3º, do CDC, como 
segue.

Art. 26 - § 3° Tratando-
-se de vício oculto, o pra-
zo decadencial inicia-se 
no momento em que ficar 
evidenciado o defeito.

Lembrando que tal di-
reito também não vai ser 
exercido por prazo inde-
finido e, sendo assim, o 
próprio judiciário no que 
concerne à disciplina do 
vício oculto adotou o cri-
tério da vida útil do bem, 
e não o critério da ga-
rantia, podendo o forne-
cedor se responsabilizar 
pelo vício em um espaço 
largo de tempo, mesmo 
depois de expirada a ga-
rantia contratual.

Com efeito, se tratan-
do de vício oculto não 
decorrente do desgaste 

natural gerado pela frui-
ção ordinária do produto, 
mas da própria fabrica-
ção, e relativo a projeto, 
o prazo para reclamar 
pela reparação se inicia 
no momento em que ficar 
evidenciado o defeito. 

Com isso, nasce o di-
reito ao consumidor de 
ser reparado pelo dano 
causado, ou ter o seu di-
nheiro de volta, ou um 
outro produto na mesma 
espécie nas condições 
que fora contratado. 

Nesse entendimento, 
aplica-se o artigo 18, do 

Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, 
CDC, vejamos:

Art. 18. Os fornecedo-
res de produtos de con-
sumo duráveis ou não 
duráveis respondem so-
lidariamente pelos vícios 
de qualidade ou quanti-
dade que os tornem im-
próprios ou inadequados 
ao consumo a que se des-
tinam ou lhes diminuam 
o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indi-
cações constantes do re-
cipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas 
as variações decorrentes 
de sua natureza, poden-
do o consumidor exigir 
a substituição das partes 
viciadas.

§ 1° Não sendo o ví-
cio sanado no prazo má-
ximo de trinta dias, pode 
o consumidor exigir, al-
ternativamente e à sua 
escolha:

 I - a substituição do 
produto por outro da 
mesma espécie, em per-
feitas condições de uso;

II - a restituição ime-
diata da quantia paga, 
monetariamente atuali-
zada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e da-
nos;

III - o abatimento pro-
porcional do preço.

É importante lembrar 
que neste caso, tanto o 
fabricante e fornecedor 
responde de forma soli-
dária pelos vícios ocul-
tos de fácil e de difícil 
constatação, com base 
no mesmo artigo 18, aci-
ma mencionado. 

Em conclusão, o vício 
redibitório no Código 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor tem garan-
tias importantes que vão 
no sentido de dar maior 
proteção ao consumidor 
que é a parte frágil nes-
sa relação, fazendo com 
que os fabricantes e for-
necedores de produtos 
e serviços tenham a sua 
responsabilidade pelo 
bem que coloca no mer-
cado de consumo, mas 
não é um direito que se 
usa ad aeternum, ou seja, 
pra sempre, mas é levado 
em consideração a razo-
abilidade e a vida útil de 
um produto, que ao fim 
se destina. 

Por fim, espero ter 
ajudado no entendimento 
dessa relação, no mais, 
um forte abraço. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

O que diz o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor sobre vício oculto

Direitos e deveres
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Em meio à possibili-
dade de uma nova crise 
hídrica, poucas chuvas 
previstas e à pandemia do 
novo coronavírus, o Brasil 
tem perdas de água potá-
vel que dariam para abas-
tecer 63 milhões de pesso-
as em um ano. De acordo 
com estudo recém-divul-
gado do Instituto Trata 
Brasil, em 2019, 39,2% 
da água captada não che-
gou às residências do 
país, o que representa um 
volume equivalente a 7,5 
mil piscinas olímpicas de 
água tratada desperdiçada 
diariamente ou sete vezes 
o volume do sistema Can-
tareira, o maior reservató-
rio de São Paulo.

Do total, 60% são per-
das físicas, como vaza-
mentos e problemas na 
rede de tubulação e ramais. 
Segundo o levantamento, 
o volume seria suficiente 
para levar água aos quase 
35 milhões de brasileiros 

que até hoje não possuem 
acesso ao recurso ou abas-
tecer mais de 13 milhões 
de moradores de favelas 
por quase três anos.

De 2015 a 2019, houve 
aumento de 2,5 pontos 
percentuais nos índices 
de perdas.

“As perdas são co-
muns no Brasil. Nos últi-
mos 5 anos, a média foi 
de 36,7% e a expectativa 
era de redução paulatina 
do índice, mas, em 2019, 
chegou a 39,2%, o que 
indica uma tendência de 
aumento”, afirma Pedro 
Scazufca, pesquisador do 
estudo de perdas de água 
do Instituto Trata Brasil.

Em parceria com a As-
famas (Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de 
Materiais para Saneamen-
to) e elaboração da con-
sultoria GO Associados, o 
Trata Brasil divulgou o es-
tudo “Perdas de Água Po-

tável 2021: Desafios para a 
disponibilidade hídrica e ao 
avanço da eficiência do sa-
neamento básico”. O levan-
tamento usa dados públicos 
do SNIS (Sistema Nacio-
nal de Informações sobre 
Saneamento) 2019 das 27 
unidades da federação.

“A grande questão é 
a sustentabilidade. Água 
é um recurso finito e vai 
ter que se investir em re-
dução de perdas porque, 
no futuro, não vai ter 
mais de onde tirar água. 
Órgãos licenciadores es-
tão cada vez mais rígidos 
nas outorgas de captação. 
As mudanças climáticas 
estão exigindo isso e não 
tem mais como fugir”, 
assegura Luana Siewert 
Pretto, diretora de rela-
ções institucionais e go-
vernamentais da Asfamas.

Estratégia contra perdas
As empresas investem 

cada dia mais na amplia-

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

Nesta semana estou disponibilizando uma artigo fora do âmbito rural, porém de suma importância. Vou abordar um tema que preocupa a maioria da humanidade e que é um dos 
fatores de saúde e sobrevivência da humanidade, trata-se da disponibilidade e perdas de água potável nos sistemas de distribuição urbano. O artigo descrito abaixo, disponibiliza 
informações sobre a perda de água nos sistemas de abastecimento dos municípios e, de um modo geral a situação do Brasil não é das mais confortáveis portanto, cabe às autoridades 
governamentais se adequarem quanto a gestão do sistema de tratamento e abastecimento de água nas regiões urbanas buscando recursos financeiros e tendo ações para que ocorra de 
forma efetiva a redução de perdas de água tratada e potável nos sistemas de distribuição. Então vamos a leitura. Bom final de semana e uma ótima semana a todos.

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

O que é uma fintech?
O termo vem do in-

glês e significa uma 
junção de tecnologia e 
financiadora. Fintechs 
são espécies de bancos 
digitais que, em alguns 
casos, oferecem servi-
ços, como empréstimos, 
financiamentos e investi-
mentos.

Quais as vantagens 
das fintechs para o 
agronegócio? 

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

partes da relação.
Para quem precisa de 

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

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

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

Exemplo de fintechs 
que atuam no 
agronegócio 

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

empréstimos com apro-
vação simples e sem bu-
rocracias. 

Outras, além de fa-
cilitar empréstimos es-
pecíficos a produtores 
rurais, viabilizam uma 
espécie de “Carteira de 
Identidade Rural”, um 
documento que utiliza 
inteligência artificial, 
que entre outras funcio-
nalidades, permite, por 
meio de aplicativo, que 
o produtor rural geren-
cie todo o processo pro-
dutivo, desde o plantio à 
venda. Isso propicia me-
lhor tomada de decisão 
no planejamento.

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

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Fintechs para o agronegócio 

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

ção da captação de água, 
vão buscar o recurso na-
tural em regiões distan-
tes, com grandes obras de 
engenharia. Mas as con-
cessionárias poderiam até 
reduzir a necessidade de 
captação se investissem 
mais dinheiro na redução 
de perdas.

Por causa das perdas, 
sejam físicas ou comer-
ciais (os conhecidos gatos 
de energia), as concessio-
nárias públicas e privadas 
precisam retirar mais água 
dos mananciais. Em tem-

pos de escassez de chuvas 
e reservatórios secos, o 
problema se agrava, com 
forte impacto ambiental.

Em alerta
No fim de maio, o go-

verno emitiu um alerta de 
emergência hídrica entre 
junho e setembro em cin-
co estados: Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e Paraná. 
A situação foi classifica-
da como “severa” e a pre-
visão é de pouco volume 
de chuvas. Foi o primeiro 

alerta em 111 anos de ser-
viços meteorológicos.

De acordo com o ONS 
(Operador Nacional do 
Sistema Elétrico), a baixa 
precipitação põe em risco 
os reservatórios de água 
para abastecimento e ge-
ração de energia elétrica. 
O órgão decidiu então re-
duzir a vazão de água nas 
barragens das hidrelétricas 
de Jupiá, entre as cidades 
de Andradina e Castilho 
(SP) e Três Lagoas (MS), e 
Porto Primavera, na divisa 
de Rosana (SP) e Bataypo-
rã (MS).

Em nota, o ONS infor-
mou que “todas as medi-
das serão tomadas a partir 
de junho com o objetivo de 
garantir a devida governa-
bilidade das cascatas hi-
dráulicas, inclusive quanto 
à preservação do uso da 
água, ao longo do período 
seco de 2021”.

(continua na próxima edição)

Crise: Brasil perde água potável que abasteceria 63 milhões de pessoas

Números de 2019 mostram perdas de 40%. Redução do índice para 25% 
seria capaz de atender população de favelas por quase 3 anos
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Docente de Arquitetura e 
Urbanismo do Grupo UniEduK apresentará 
projeto em Congresso Internacional 

O Grupo UniEduK será 
representado no 27º Con-
gresso Mundial de Arquite-
tos - UIA RIO 2021 - pelo 
arquiteto e urbanista Paulo 
Fraga Silveira,  docente do 
curso de Arquitetura e Ur-
banismo. Promovido pela 
União Internacional de Ar-
quitetos, o evento acontece 
pela primeira vez no Brasil, 
de 18 a 22 de julho, na ci-
dade do Rio de Janeiro. 

Com o tema “Posto 
Emergencial de Atendi-
mento Covid-19”, o proje-
to do prof. Paulo foi doado 
à Prefeitura de Jaguariú-
na para o atendimento de 
pessoas com sintomas gri-
pais que pudessem estar 
com a doença. O trabalho 
chamou a atenção e foi 
selecionado para o setor 
específico da área da saú-
de dentro do Congresso, o 
UIA-PHG (Public Health 
Group) 2021 Rio Seminar.

Entusiasmado com o 
trabalho da China com o 
uso de soluções de técnicas 
modulares, inclusive com as 
instalações com contêine-

res,  desenvolveu a unidade 
de campanha emergencial 
onde ficava o estaciona-
mento de ambulâncias da 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), junto de uma 
área de enfermaria também 
criada por ele, com a sepa-
ração da circulação dos es-
paços, usando as técnicas 
de contêineres e arquitetura 
efêmera (de funcionamento 
temporário).

Numa área de 500m2 de 
construção, seguindo nor-
mas sanitárias, o arquiteto 
planejou salas de triagem, 
de consultas, de observa-
ção, de medicamentos, 
com ventilação adequada, 
sanitários, entre outros de-
talhes, para que as pessoas 
evitassem o contato entre 
si, diminuindo o risco de 
contágio e facilitando o 
acesso dos profissionais da 

saúde ao local. “Tudo isso 
ficou pronto em torno de 
cinco dias dado o início da 
construção, graças ao uso 
de estruturas e lonas ade-
quadas, piso elevado, com 
revestimento vinílico, agi-
lizando todo o processo”, 
disse o docente. 

Perfil profissional 
O arquiteto e urbanista 

Paulo Fraga Silveira atua 

como professor universitá-
rio desde 2016, em cursos 
de graduação do Grupo 
UniEduK (UniFAJ e Uni-
MAX). Seu relacionamen-
to com o Grupo começou 
em 1998, quando realizou 
projetos  para os Campi I 
e II da UniFAJ, entre eles, 
o Hospital-Escola Veteri-
nário, assim como alguns 
outros para UniMAX. 

Em paralelo, sempre 
teve seu trabalho direcio-
nado à área da saúde, co-
meçando sua carreira com 
o restauro do antigo Pavi-
lhão Classe do atual Hos-
pital Emílio Ribas, em São 
Paulo, que era um hospital 
de isolamento. Isso lhe 
trouxe grande experiência 
e paixão por planejar pré-
dios com grande utilidade 
para a qualidade de vida 
das pessoas, desenvol-
vendo sua dissertação de 
mestrado também na área 
da saúde, onde pesquisou 
a história e a evolução dos 
hospitais. 

Entre seus trabalhos, 
estão clínicas, sendo o 

Posto Emergencial de Ja-
guariúna  o mais recen-
te do segmento, que será 
apresentado em congresso 
internacional. “Garantir 
projetos e suas construções 
com qualidade funcio-
nal que resultem em bons 
atendimentos, conforto e 
humanização, ou seja, ze-
lar pela saúde representa, 
para mim, uma eterna res-
surreição da vida”, decla-
rou o arquiteto. 

Para o diretor acadêmi-
co de unidade, prof. Flávio 
Pacetta, a seleção desse  
projeto só reforça a quali-
dade do corpo docente do 
Grupo UniEduK. “Essa 
é a maior prova de que a 
interdisciplinaridade e in-
tegração de currículos por 
competências fundados 
em práticas eleva a forma-
ção e o conhecimento ad-
quirido por nossos alunos, 
além do benefício trazido à 
comunidade numa área tão 
demandada como a saúde 
pública”, garante. 

10

educação

Prof. Paulo Fraga Silveira foi selecionado com projeto para atendimento a Covid-19

Centro de atendimento aos pacientes com Covid-19 em Jaguariúna



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

12 de junho de 2021ESPORTES
11

Penúltima rodada da 1ª fase da União Cup 
acontece neste fim de semana

Projeto Bugrinho – Unidade Morungaba classifica duas categorias para segunda fase

Esporte Morungabense

Se firmando como a 
maior competição de fu-
tebol de base do estado 
de São Paulo no primeiro 
semestre e possivelmente 
do ano de 2021, a União  
Cup vem crescendo de-
vido ao alto nível técnico 
dos atletas e de sua orga-

nização, inclusive no que 
se diz respeito à horários, 
aos protocolos de seguran-
ça, higienização, distancia-
mento social e capacidade 
de público nos locais exigi-
dos por lei. Neste final de 
semana a União Cup chega 
a sua penúltima rodada da 

primeira fase com grandes 
jogos pelas categorias sub 
11 (08h), sub 12 (09h), sub 
13 (10h) e sub 14 (11h). 

É sempre importante 
registrar que a competição 
não tem nenhum tipo de 
vínculo com prefeituras, 
secretarias de esportes, clu-

bes de futebol, federações 
ou confederações e sim, 
uma competição indepen-
dente, sendo organizada 
por proprietários de escolas 
de futebol e projetos sociais 
de toda região. Confira a 
seguir a 9ª rodada completa 
e os locais dos jogos a par-

tir das 08h da manhã.

Sábado:
Star Soccer x Projeto Bu-
grinho (Paulínia)
Projeto Fantasma x Unidos 
do Cordenonsi (Indaiatuba)
Bata Sports x Galo Talen-
tus (Araras)

Os Gaviões x ADESM 
(Santa Barbara D’oeste)

Domingo:
GR Sumareense x CFA/Ita-
tiba (Sumaré)
Camisa 10 x Atletic Aca-
demy (Rio Claro)

Se firmando como a 
maior competição de fu-
tebol de base do estado 
de São Paulo no primeiro 
semestre e possivelmente 
do ano de 2021, a União  
Cup vem crescendo de-
vido ao alto nível técnico 
dos atletas e de sua orga-
nização, inclusive no que 
se diz respeito à horários, 
aos protocolos de seguran-
ça, higienização, distancia-
mento social e capacidade 
de público nos locais exigi-
dos por lei. Neste final de 
semana a União Cup chega 
a sua penúltima rodada da 

primeira fase com grandes 
jogos pelas categorias sub 

11 (08h), sub 12 (09h), sub 
13 (10h) e sub 14 (11h). 

É sempre importante 
registrar que a competição 

não tem nenhum tipo de 
vínculo com prefeituras, 
secretarias de esportes, clu-
bes de futebol, federações 
ou confederações e sim, 
uma competição indepen-
dente, sendo organizada 
por proprietários de escolas 
de futebol e projetos sociais 
de toda região. Confira a 
seguir a 9ª rodada completa 
e os locais dos jogos a par-
tir das 08h da manhã.

Sábado:
Star Soccer x Projeto Bu-
grinho (Paulínia)
Projeto Fantasma x Unidos 

do Cordenonsi (Indaiatuba)
Bata Sports x Galo Talen-
tus (Araras)
Os Gaviões x ADESM 
(Santa Barbara D’oeste)

Domingo:
GR Sumareense x CFA/Ita-
tiba (Sumaré)
Camisa 10 x Atletic Aca-
demy (Rio 
Claro)

Prof. Julio 
do Vadu

Futebol: a paixão nacional
Reconhecidamente o fu-

tebol é o esporte mais po-
pular do Brasil. Movimenta 
multidões de apaixonados 
pela bola e torna milhões 
de torcedores em devotos 
desta modalidade esportiva.

A história do futebol 
nos leva a diversas teorias 
sobre sua origem. Desde 
os jogos com bolas e os 
pés descritos na China an-
tiga, até o famoso Calccio 
Italiano, possuímos relatos 
de esportes praticados com 
os pés, bem como outros 
eventos por toda a Europa, 
Ásia e América. Entretanto, 
os Britânicos organizaram 
as regras e instituíram esta 
prática como um esporte 
formal, nascendo assim o 
Futebol como o conhece-
mos hoje.

O poder desta modali-

dade esportiva é tão gran-
de que arrasta multidões 
mundo afora, em busca do 
simples prazer de gritar 

GOOOOLLLLL. Assim 
tornou-se um dos esportes 
mais populares do mundo, 
se não o mais popular, ten-

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

do como associados a sua 
entidade suprema, FIFA, 
211 membros, compara-
tivamente a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
possui 193 países e dois 
membros observadores que 
são Palestina e Vaticano. 
Vejamos assim o poder do 
Futebol em ter mais as-
sociados em sua entidade 
maior (FIFA) que a própria 
ONU, daí surge sua fama 
de mais popular do mundo.

Esta magia do “Esporte 
Bretão” caiu no gosto de 
todos, seja torcendo para 
uma equipe do coração ou 
orgulhando-se em ver as 
cores de sua pátria repre-
sentada no uniforme de sua 
seleção, todos encontram 
nele o maior representan-
te das emoções. Durante 
a história já teve o poder 
de parar guerras para ver 
22 atletas disputarem uma 
bola em um campo. Em 
1969 o saudoso time do 
Santos do “Rei Pelé” dispu-
tou um amistoso na Nigéria 
contra uma seleção local, 
onde houve a suspensão do 
conflito de uma guerra civil 
vivida pelo País Africano 
para que pudesse ocorrer 
o jogo. O Santos venceu 

o amistoso por 2x1 com 
gols de Toninho Guerreiro 
e Edu, sagrando-se o len-
dário time brasileiro em 
que jogou o “Rei do Fu-
tebol” e conseguiu parar 
uma guerra.

Futebol, economia e 
marketing

O esporte das multi-
dões despertou o interesse 
econômico de muitos que 
vislumbraram uma opor-
tunidade de lucrar com a 
venda da imagem do fute-
bol e seus jogadores. Assim 
surgiu o comércio de mar-
cas esportivas, patrocina-
dores, exploração do direto 
de imagem, produção de 
marketing em cima de uma 
marca consagrada mun-
dialmente, o futebol.

Atualmente o mercado 
da bola movimentou em 
2020 a elevada cifra de 
US$756 bilhões no mundo, 
onde se vendeu de tudo, de 
produto esportivo até os 
produtos dos patrocinado-
res que usam da imagem 
de equipes e atletas para 
encantar o bolso dos tor-
cedores fanáticos por seus 
ídolos. Afirmativamente o 
futebol deu certo, venceu 
barreiras, conquistou espa-
ço e se enraizou na socie-
dade moderna como o que-
ridinho de todos.

Brasil, o País do futebol
Esta afirmação é verda-

deira. Desde a vinda deste 
esporte a terras brasileiras 
em 1885, trazido por Char-
les Miller, sua populariza-
ção somente foi crescendo 
desde então, ganhando toda 
uma nação que também é 
popularmente conhecida 
como a “Pátria de Chutei-
ras”. Podemos ver um gru-
po de crianças de norte a 
sul do País com uma bola 
e um par de traves improvi-
sadas jogando e disputando 

uma partida de futebol. Ta-
manha é a paixão que já vi-
rou música, poemas, livros, 
contos, seriados, filmes, 
tudo que pudesse eternizar 
a memória deste espor-
te que se confunde com o 
amor pelo Brasil.

Entretanto o futebol já 
protagonizou momentos 
épicos em sua existência 
como as conquistas das 
Copas do Mundo e tam-
bém foi fonte de escân-
dalos de dimensões inter-
nacionais que mancharam 
nosso esporte querido. 
Houve também a vergonha 
de episódios de violência 
que ceifaram vidas de ma-
neira gratuita pela simples 
ignorância do fanatismo 
sem limites, mas que pro-
duziu marcas negativas 
nesta história.

Atualmente estão sen-
do disputados mais de 17 
competições oficiais de 
futebol em todo o territó-
rio nacional, driblando as-
sim a pandemia com está-
dios fechados ao público, 
cumprimento de protoco-
los sanitários aos jogado-
res e comissões técnicas, 
enfim adaptações do es-
porte ao momento mais 
triste da nossa história re-
cente diante de uma grave 
crise sanitária.

Fica aqui uma reflexão: 
devemos ter a Copa Améri-
ca em território nacional ou 
não, mesmo sabendo que 
todos os demais campeo-
natos seguem a todo vapor 
durante a pandemia, tra-
zendo a discussão se o Fu-
tebol é disputado no campo 
ou nos tribunais..... 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

12 de junho de 2021Vem comigo

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

“

“

Moda & estilo
Você sabe a diferença? Vamos descobrir! 
A moda muda conforme o mercado, não 
demonstra sua personalidade, impõe 
padrões e indica tendências. 

O estilo muda ao longo da vida, revela tal 
personalidade, exatamente o que combina 
com você!  

Mas, afinal de contas, o que é mais 
importante? Estar na moda ou ser uma 
pessoa estilosa? 
Certamente essa é uma pergunta difícil: 
o mais importante é ser feliz com suas 
escolhas, mas vamos lá entender a diferença. 
A moda é confortável, acessível, prática 
e versátil. Faz sucesso, mas ao mesmo 
tempo é muito descartável. Ou seja, o que 
está em evidencia hoje pode ser esquecido 
na próxima temporada ou até mesmo no 
próximo mês.    
Mas é importante lembrar que, nem tudo 
que está na moda vai ficar bem em você!   O 
que mais vejo hoje são mulheres escravas de 
vitrine, seguindo de maneira fiel o que  está 
na moda, mas o que é tendência algumas 
vezes anula sua personalidade. 

“Você usa a moda ou a moda usa você” 

Um dia entrei em uma loja de acessórios e 
pedi uma tiara vermelha. A vendedora me ofereceu uma de animal print, entretanto eu disse que 
ainda preferia a vermelha e rapidamente ela argumentou: “mas animal print está na moda”. - Como 
se fosse obrigatório usar! 
Mesmo dizendo que não era meu estilo, ela pareceu não entender e enfatizou: “mas está todo 
mundo usando”. Achei melhor não defender o meu ponto de vista, agradeci e fui embora. 
É para se pensar um pouco como a grande maioria não sabe de moda e estilo. A frase: “ESTÁ NA 
MODA” acaba tendo uma forte influência. 
Assim, estilo está ligado à sua personalidade, te da liberdade de escolhas. Você fica totalmente livre 
de padrões e deixa sua marca registrada. Mas se não se engane, estilo não é algo engessado! 
Você vai se aprimorando com o passar do tempo, evolui quando você escolhe ser estilosa. Assim 
você passa a usar a moda a seu favor, escolhendo, escolhendo peças que tem a ver com seu estilo. 
Resumindo, quem opta por um estilo próprio demonstra mais credibilidade, auto confiança e 
segurança. Ou seja, quando se tem um estilo único isso passa a ser um traço da sua personalidade. 
Assim, um estilo não depende só das roupas, acessórios, sapatos e bolsas, mas sim do seu jeito de 
pensar e agir, expor suas opiniões e seu comportamento de uma maneira geral.

Chega de cabelos opacos e sem brilho. Na estação mais fria do ano os 
cabelos acabam sendo danificados por causa dos banhos quentes e 
sabemos que a água quente não é nada saudável para os cabelos. O 
ideal é que lavemos os cabelos com água morna para fria, mas com esse 
friozinho fica difícil, com isso os cabelos vão ficando porosos, quebradiços 
e sem brilho. 

Mas, por que o vinagre de maçã é assim tão benéfico para os cabelos? 
O vinagre de maçã tem o PH igual ao da nossa pele levemente ácida 
totalmente compatível com cabelos ressecados. Cabelos ressecados 
tem as cutículas dos fios abertas, portanto ficam ásperos, porosos 
quebradiços, cheios de frizz e volumosos. O PH de um cabelo assim 
normalmente é alcalino e o vinagre de maçã possui a acidez necessária 
para fechar a cutícula dos cabelos com isso manter o brilho e controle dos 
fios mantendo – o mais hidratado. 

O vinagre de maçã pode ser usado para diversos tratamentos 
relacionados ao cabelo como para fechar as cutículas dos cabelos:
Lave os cabelos normalmente, adicione ao seu condicionador a 
quantidade necessária para o comprimento do seu cabelo. A quantidade 
de vinagre de maçã tem que ser menor do que a do condicionador. 
Massageie e deixe agir de 3 a 5 minutos e enxague. 

Para dar brilho aos cabelos:
O vinagre de maçã consegue equilibrar o PH dos cabelos e também dar 
brilho uma colher de vinagre de maçã para um copo de água depois dos 
cabelos lavados e condicionados aplique a mistura com uma tolha retire 
o excesso de água não enxague e deixe secar naturalmente. Você pode 
repetir esse processo sempre que sentir que o seu cabelo está sem brilho. 

Oleosidade do couro cabeludo: 
Coloque uma colher de vinagre de maçã em seu shampoo. O vinagre vai 
equilibrar o PH do seu shampoo, melhorando a oleosidade na hora que 
for enxaguar cuidado com os olhos. 

Limpeza do couro cabeludo: 
O vinagre de maçã possui propriedades antifúngicas e por isso ele limpa 
o couro cabeludo promovendo uma melhora visível a descamação. Faça 
uma mistura de água e vinagre na mesma proporção o suficiente para 
limpar o couro cabeludo, massageie com movimentos circulares em 
seguida enxague nesse momento tomo cuidado com os olhos. 
Vale lembrar que o vinagre de maçã ideal para esses tratamentos tem que 
ser orgânico para que o resultado seja realmente eficaz.

- Se faz mais de seis meses a um ano que você não usa;
- Você tenta usá-la, mas não consegue;
- Você guarda a peça de uma forma quase como se estivesse escondendo 
para não a encontrar;
- Ao ver a peça você não consegue se ver vestida nela e sente até um certo asco;
- Agora me responda: o que essa peça ainda está fazendo no seu guarda-
roupas?  

Vinagre de maçã para cuidar dos cabelos

Como saber se uma determinada peça de 
roupa não faz mais parte da sua vida?

Blazer cropped
O clássico e atemporal blazer 
ganhou uma nova versão. 
Para 2021 ele está com uma 
modelagem mais curta com nome 
de blazer cropped.
Depois de um longo período com 
a peça na modelagem oversizad 
fomos surpreendidas com essa 
nova tendência que, por acaso, 
conversa muito bem com o nosso 
inverno, já que o Brasil é um País 
tropical e nosso inverno não é 
muito rigoroso. 

Mas como usar essa nova trend? 
Essa peça é estruturada dando 
mais destaque aos ombros e 
tronco, ideal para quem tem os 
ombros mais estreitos que os 
quadris, como o biotipo ‘pera’ que 
por sinal é o perfil mais comum 
das brasileiras. A peça combina 
muito bem com calças de cintura 
alta, mas não só com calças saias, 
shorts, por cima de vestidos e 
também como terceira peça. 
O blazer croppd é versátil. Eu não 
tenho dúvidas que é possível fazer 
várias composições a mais cool e 
com calça cintura alta e top bem 
curto mostrando uma pequena 
faixa de pele a mostra.

5 Dicas para cuidar da pele no inverno:
- Evite banhos quentes: tomar banha muito quente tira 
toda a proteção natural da pele causando ressecamento;
- Hidrate a pele do corpo: na estação mais fria do ano é 
fundamental o uso de hidratantes e óleos corporais. Isso 
vale para todas as áreas do corpo como mãos, pés e rosto. 
- Beba bastante água: beber água é extremamente importe, 
pois o seu organismo precisa estar hidratado de dentro pra 
fora para que possa produzir proteção natural. 
- Use filtro solar: o sol do inverno é mais agradável, mas 
não se engane a radiação continua ruim, por isso é de 
extrema importância o uso do filtro solar. 
- Mantenha uma alimentação saudável: No inverno 
perdemos mais calorias, por isso sentimos vontade de 
comer mais doces e alimentos mais pesados, deixando 
as frutas, verduras e legumes de lado e com isso faltam 
nutrientes necessários para que nossa pele fique bonita 
saudável.
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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.

13



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

12 de junho de 2021Retomada do comércio
14



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 15SÁBADO, 12 DE JUNHO DE 2021GAZETA REGIONAL



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 16SÁBADO, 12 DE JUNHO DE 2021GAZETA REGIONAL

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:

ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS e GI-
TELMA DE JESUS SANTOS. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, metalúrgico, solteiro, 
nascido em NILO PEÇANHA, BA, no dia 
20 de dezembro de 1984, residente e domi-
ciliado na Rua Francisco Alves, Nº 47, Arco 
Íris, JAGUARIÚNA, SP, filho de TEÓFILO 
BISPO DOS SANTOS e de GERTRUDES 
PAULA DOS SANTOS. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
TOBIAS BARRETO, SE, no dia 01 de mar-
ço de 1987, residente e domiciliada na Rua 
Francisco Alves, Nº 47, Arco Íris, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ RAIMUNDO 
DOS SANTOS e de MARIA JOSELMA DE 
JESUS. 

BIANCA PANIGASSI ZECHINATO e NA-
TÁLIA SANTOS DA SILVEIRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, artista plástica, sol-
teiro, nascida em AMPARO, SP, no dia 28 
de junho de 1990, residente e domiciliada 
na Rua Francisco Dal’Bó, Nº 707, Guedes, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ HUM-
BERTO ZECHINATO e de NEUSA APA-
RECIDA PANIGASSI ZECHINATO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, médica, solteira, 
nascida em JALES, SP, no dia 03 de dezem-
bro de 1981, residente e domiciliada na Rua 
Francisco Dal’Bó, Nº 707, Guedes, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de OSNIR CUSTÓDIO 
DA SILVEIRA e de LAZARA FRANDES 
SANTOS DA SILVEIRA. 

FRANCISCO OCÉLIO VICTOR e MARIA 
APARECIDA MARCELO GOMES. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, serviços gerais 
aposentado, divorciado, nascido em IPAU-
MIRIM, CE, no dia 01 de março de 1950, re-
sidente e domiciliado na Rua da Amizade, Nº 
526, Vila Betânia, ALFENAS, MG, filho de 
VALDEMAR VICTOR DOS SANTOS e de 
TERESA ALVES PEREIRA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, do lar aposentada, viúva, 
nascida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 
SP, no dia 07 de maio de 1970, residente e 
domiciliada na Rua Maneta, Nº 184, Núcleo 
Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de SANTO MARCELO e de MARIA 
APARECIDA EUZEBIO MARCELO. 

RAFAEL ADRIANO SANTOS e VALÉRIA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
Montador de móveis, divorciado, nascido em 
PADRE PARAÍSO, MG, no dia 21 de junho 
de 1986, residente e domiciliado na Rua Dur-
valina Almeida Finotelli, Nº 88, Jardim Novo 
Horizonte, JAGUARIÚNA, SP, filho de AGI-
LEU RIBEIRO DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA ADRIANA PEREIRA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, vendedora, di-
vorciada, nascida em SUMARÉ, SP, no dia 
26 de junho de 1979, residente e domiciliada 
na Rua Durvalina Almeida Finotelli, Nº 88, 
Jardim Novo Horizonte, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOÃO ANTONIO DA SILVA e de 
ODETE TEIXEIRA DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 10 de junho de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de junho de 2021  à  17 de junho de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia 
Classificação Candidato 
113º Marcelo Henrique Gonçalves Ribeiro  
114º Jessica Carolaine Martins Aguiar 

 
FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 

Classificação Candidato 
31º Taiane de Oliveira Malheiro   

 
 

Holambra, 11 de junho de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de junho de 2021  à  17 de junho de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Ajudante Geral – Holambra 
Classificação Candidato 
14º Eliakin Eltink De Lima   
 

 
Holambra, 11 de junho de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de junho de 2021  à 17 de junho de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
40º Ignez Adabo Reis  
 

 
Holambra, 11 de junho de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

Motorista de Ônibus – Habilitação D ou E 
 Ensino Fundamental completo
 Desejável experiência mínima de 6 meses (comprovadas em CTPS) 
 Curso de Transporte Cole�vo de Passageiros e Escolar
 Residir em Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Santo Antônio da Posse

 Interessados enviar currículo para 
rhumanos@expressometropolis.com.br com a palavra Motorista no 
campo assunto ou comparecer diretamente ao RH toda quarta-feira,
às 14:00h. Endereço: Rua Testa, n° 291- Jd. São Sebastião – 
Jaguariúna/SP
 Observação: Para realizar o teste prático, é necessário portar 
os documentos pessoais: Currículo, CNH e carteira de trabalho. 


