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Jaguariúna vacina mais de 2 mil pessoas 
no 1º dia de imunização contra Covid-19 
de pessoas a partir de 50 anos

Despesas da Prefeitura de Artur Nogueira 
caem 5% e receita cresce 22%

Vereadores de Jaguariúna 
solicitam que saldo do 
duodécimo, devolvido para a 
Prefeitura, seja revertido na 
compra de cestas básicas

Deputado Estadual garante 
R$100 mil para custeio da Saúde 
de Pedreira

A Prefeitura de Jaguari-
úna recebeu nesta semana 
15 mil testes rápidos para 
detecção do novo coronaví-
rus. Foi o próprio secretário 
nacional quem confirmou a 
chegada dos testes, duran-
te reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), comandada pelo 
prefeito Gustavo Reis, nesta 
terça, em Jaguariúna.

             Página 3

Os testes foram 
doados pelo 
governo federal 
depois de uma 
solicitação feita 
pelo prefeito 
Gustavo Reis

A mesa diretora e os vere-
adores da Câmara Municipal 
de Jaguariúna se uniram em 
uma ação histórica: solicitar 
ao Executivo Municipal que o 
saldo do duodécimo não utili-
zado no primeiro semestre de 
2021, devolvido à Prefeitura 

Municipal, seja revertido para 
a compra de cestas básicas, via 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, para serem en-
tregues às famílias carentes de 
Jaguariúna. O valor devolvido 
foi de R$250 mil.           

    Página 6

A Secretaria de Saúde de Ja-
guariúna vacinou um total de 
2.249 pessoas na quarta-feira, 16, 
primeiro dia da imunização con-

tra a Covid-19 do público de 50 a 
59 anos de idade. Do total, 2.135 
pessoas vacinadas são desse pú-
blico. De acordo com a pasta, foi 

o maior número de imunizados 
em um só dia em Jaguariúna des-
de o início da campanha contra a 
Covid-19.                        Página 6

Jaguariúna recebe mais 15 mil 
testes rápidos para Covid

Os testes ficam disponíveis na Unidade de Campanha

IVAIR OLIVEIRA

Município já aplicou 23.746 doses de vacina contra Covid-19

Vereadores de Jaguariúna reunidos na Câmara Municipal
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Hoje em dia, somos mo-
nitorados o tempo todo. Por 
onde quer que passemos, en-
contramos câmeras em casas, 
ruas, estabelecimentos ou até 
mesmo, nas redes sociais, 
onde compartilhamos nossas 
rotinas, hábitos e costumes. 
Por mais que essas tecnolo-
gias sejam criadas com um 
propósito positivo, seu mal 
gerenciamento e falta de cui-
dado pode causar danos de-
vastadores. 

Falar sobre o futuro da pri-
vacidade é uma linha tênue 

entre o seguro e o inseguro. 
De um lado, os avanços tec-
nológicos permitirão a melho-
ria contínua dos firewalls, dos 
sistemas de monitoramento e 
de controle de acesso, assim 
como de diversos protocolos 
de segurança. Mas por outro, 
essas conquistas também fa-
rão com que os fraudadores 
evoluam e descubram novas 
técnicas e meios para roubar 
os dados dos consumidores, 
criando artifícios, softwares e 
outros métodos para enganar 
pessoas e processos.

Neste cenário incerto, as 
empresas devem se preocu-
par em armazenar e tratar os 
dados permanentemente, com 
foco primordial no treinamen-
to e capacitação dos funcioná-
rios. Não adianta ter o melhor 
sistema de proteção, sem co-
laboradores que estejam pre-
parados para lidar com essas 
tecnologias e possíveis vaza-
mentos. Dessa forma, todo o 
time entenderá a importância 
de proteger o dado do clien-
te e as consequências de seu 
mau gerenciamento.
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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*

Neste artigo colocamos parte 
do texto idealizado pelo respei-
tável cidadão e que, a seu pe-
dido, foi reescrito e ele reapre-
sentou-o aos Poderes Públicos 
Municipais. 

“Como cidadão octogená-
rio que acompanhou a vida e o 
progresso de Jaguariúna onde 
constituí família, cumpre-me em 
nome de justa causa, vir a esta 
Casa de Leis solicitar aos vere-
adores que reivindiquem junto 
ao Executivo local a seguinte  
homenagem. Padre Antônio Jo-
aquim Gomes zelou durante 56 
anos pela vida da Igreja e da po-
pulação desta cidade, de 1947 a 
2003. Naquela época era um po-
bre distrito pertencente a Mogi-
-Mirim. Seu zelo apostólico pela 
salvação das almas e a assistên-
cia social aos pequeninos carac-
terizaram sua presença entre nós. 

Inúmeras obras testemunham 
suas realizações e somos teste-
munhas da formação cristã que 
dispensou às nossas famílias, 
por várias gerações. Sua vida e 
realizações documentaram seu  
vigor apostólico e caridade cris-
tã. Foi realizador constante do 
Natal dos pobres, construiu o 
Salão Paroquial e Cine-Teatro 
com muitas salas de aula e de 
reunião e muitos cursos: forma-
ção cristã, catequese, pastorais, 
corte e costura, datilografia nos 
anos 60 a 80; informática nas 
últimas  décadas, empréstimo 
de salas para as escolas públi-
cas e para particulares ministra-
rem cursos. Adquiriu o campo 
do Padre para as Associações 
religiosas  praticarem Esportes  
onde  fez  edificar a Creche San-
to Antônio. Construiu o Asilo. 
Aos poucos foi cedendo a Casa 

Paroquial para as obras de Assis-
tência Social “Nossa Senhora da 
Assumpção”: Dispensário, ser-
viços médicos, de enfermagem, 
odontológicos e de  advogado 
para atender os pobrezinhos da 
Vila e do novo município. Seu 
sonho era construir um hospital, 
para tanto reservou uma quadra 
de terra, mandou fazer a planta 
e em solenidade religiosa im-
plantou a pedra fundamental do 
mesmo em 1960. Foi um sonho 
transformado, posteriormente, 
na construção da Igreja Matriz 
Nova em 1994. Por estas coisas 
de que me lembro, neste mo-
mento, e por muito mais feito em 
benefício de nossa comunidade, 
Ele é merecedor desta home-
nagem que venho reivindicar a 
esta Câmara Municipal. Senho-
res Vereadores, sendo legítimos 
representantes da aspiração po-

pular, sabem que há razões de 
sobeja para que eu volte bater 
à sua porta, em meu nome, em 
nome da Associação Amigos do 
Padre Gomes, em nome da co-
munidade. O exato ponto onde 
ficava a Casa Paroquial que tes-
temunhou sua vida religiosa, 
sua fé e suas obras, qual mon-
ge franciscano benemérito e da 
pobreza, deve lembrar ao  Mu-
nicípio a sua exemplar  história 
de doação a Deus e ao próximo.
Esperando, desta vez, o acolhi-
mento desta solicitação, muito 
agradeço  o significativo empe-
nho dos nobres edis”. Datada de 
15 de outubro de 2010 seguiu a 
reivindicação para os Poderes 
Públicos e foi atendida. Houve o 
descerramento do busto do páro-
co no dia 27 de julho de 2011, 
diante da Casa da Memória Pa-
dre Gomes, após cerimônia reli-

giosa na Matriz Centenária.,  no 
8º ano de sua Ressurreição. Com 
a aquiescência e autorização  do 
Prefeito Gustavo Reis, a Secretá-
ria de Turismo e Cultura: Maria 
das Graças Hansen Albaran en-
comendou a confecção de artís-
tico busto. Estiveram presentes 
estas autoridades civis e religio-
sas.Dentre estas S.Ex.ª Reve-
rendíssima D. Gilberto Pereira 
Lopes, Arcebispo Emérito de 
Campinas, Revmo.  Monsenhor 
Gilberto Edson Schneider, páro-
co local,  Pe. Carlos Roberto Pa-
nassolo, Irmã Jesuína e  Calva-
rianas e grande número de fiéis.  
O saudoso Cidadão Osmaldo 
Carneiro, autor da reivindicação, 
veio também descerrar  o busto, 
justíssima homenagem.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Osmaldo Carneiro e o busto para Pe. Gomes 

João Rodrigues*

Nesta semana tive o privi-
légio conforme o PNI – Plano 
Nacional de Imunização de re-
ceber a 1 dose da vacina da CO-
VID-19,  sinal de alegria e cer-
teza que vale a pena aguardar 
que logo, logo estaremos livres 
deste tão temível vírus, que a 
mais de 15 meses assola o Bra-
sil, fazendo com que tenhamos 
que nos distanciar, deixar de ver 
pessoas que amamos, abdicar 
de momentos de lazer, do con-
tato com os colegas de trabalho, 
mas a VIDA é um dom muito 
precioso e que devemos sem-
pre colocar em primeiro plano 
na tomada de decisão, entre as 
prioridades que a vida nos colo-
ca dia a dia.

Um Lider que dá o bom exem-
plo é uma pessoa que indepen-
dente do cargo ou posição que 
ocupe, sempre será enaltecido e 
seguido por seus liderados, pois 
palavras motivam, mas atitudes 
movem. Vemos nesta pandemia 

lideres que desaparecem com 
sua falta de atitude ou com atitu-
des destemperadas, assim como 
lideres que se sobressaem e se 
eternizam na cabeça das pesso-
as, devido ao seu bom compor-
tamento e o seu cuidado consigo 
e com o próximo, sempre pronto 
a levar informações corretas e 
baseadas na ciência e medicina, 
deixando de lado os “doutores” 
e sabichões da internet, para um 
momento que não envolva a vida 
do ser humano.

A Vacina comprovadamente 
é o que nos libertará em pouco 
tempo da necessidade deste iso-
lamento social, bem com o do 
uso continuo de máscara, claro 
que o lider deve dar voz a todos 
e ouvir opiniões divergentes, po-
rém é de notório saber que neste 
momento inédito de calamidade 
de saúde mundial, é preciso ter 
o discernimento e a sensatez de 
se ouvir a palavra dos cientistas 
mundiais que dia a dia se esfor-

çaram e com uma agilidade in-
crível conseguiram encontrar a 
fórmula, que hoje vem na forma 
de vacina, para imunizar a toda 
população mundial.

O Lider neste momento pre-
cisa proteger seus liderados dan-
do lhes o bom exemplo e isto se 
passa no uso adequado do que 
já conhecemos: uso de másca-
ra, utilização do álcool em gel, 
distanciamento social, evitar 
aglomeração e se possível ficar 
em casa, até que mais de 70% de 
nossa população esteja vacinada 
e o risco de propagação do vírus 
seja ínfimo.

Cabe ao lider também sempre 
levar a boa informação a seus li-
derados, trazendo a eles palavras 
de especialistas no assunto, dis-
sipando fake News, bem como 
sempre lhes orientando a procu-
rar um médico ao menor sinto-
ma de que possa ter contraído o 
vírus, pois quanto mais cedo se 
procura o médico, mais rápido 

vem o diagnóstico e se for verifi-
cado o contágio, se isola e evita-
-se contagiar o próximo..

Tanto tempo que estamos 
convivendo com a presença des-
te vírus em nossas vidas, é claro 
que algum conhecido ou pessoa 
que gostamos deve ter contraído, 
porém cabe ao lider sempre se 
solidarizar e colocar a disposi-
ção seu conhecimento, em como 
amenizar o sofrimento desta pes-
soa e de seus familiares, levando 
a eles palavras de conforto e de 
esperança, com inúmeros casos 
de pessoas que em poucos dias 
se livraram do mesmo, adotando 
os procedimentos médicos reco-
mendados.

Com a chegada da Vacina 
no Brasil o lider tem o dever de 
orientar as pessoas a tomarem 
rapidamente assim que chegar 
sua vez, informar também que 
assim como toda vacina, alguns 
terão alguns sintomas, outros 
não terão, mas é preciso reforçar 

que o bem maior é a imuniza-
ção, pois se caso pegar o vírus 
ele tende a não ser mortal, com 
a proliferação de fake News nas 
redes sociais, infelizmente mui-
tos não estão tomando a 2 dose, 
e cabe ao lider do bom exemplo, 
mostrar a importância deste fa-
tor, para se completar o circulo 
da imunização, nem vou falar de 
outra “conversinha de internet” 
que infelizmente alguns caíram 
de que deveriam olhar se a vaci-
na é de a,b ou c, quando na reali-
dade não faz o menor sentido, já 
que todas fora aprovadas por um 
órgão de extrema confiança no 
Brasil e no mundo a ANVISA.

VACINE-SE e salve Vidas, 
seja você o exemplo de liderança 
que o Brasil tanto precisa.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Ne-
gócios – Empreendedor do Bem

Lider do bom exemplo
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Os testes foram doados pelo governo federal depois de uma solicitação feita pelo prefeito Gustavo Reis

A Prefeitura de Jaguari-
úna recebeu nesta semana 
15 mil testes rápidos para 
detecção do novo corona-
vírus. Os testes foram do-
ados pelo governo federal 
depois de uma solicitação 
feita pelo prefeito Gusta-
vo Reis, em Brasília, ao 
secretário de Assuntos Fe-
derativos da Secretaria de 
Governo da Presidência da 
República, Erick Moura de 
Medeiros.

Foi o próprio secretário 
nacional quem confirmou a 
chegada dos testes, duran-
te reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Campinas 
(RMC), comandada pelo 
prefeito Gustavo Reis, nesta 
terça, em Jaguariúna.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, desta 
vez não haverá testagem 
em massa. Os 15 mil tes-
tes ficam disponíveis na 
Unidade de Campanha de 
Jaguariúna às pessoas que 
apresentarem sintomas de 
síndromes gripais e procu-
rarem o centro. 

“Quero agradecer o se-
cretário, que muito bem 
me recebeu em Brasília e 
fez essa doação por meio 
do governo federal e, as-

sim, ajuda Jaguariúna nes-
sa luta contra o coronaví-
rus”, declarou o prefeito 
Gustavo Reis. 

O secretário Erick 
Moura enalteceu a impor-
tância do contato direto do 
governo federal com as ci-
dades. “A nossa função na 
secretaria nacional é justa-
mente trabalhar nessa arti-
culação. É uma satisfação 
muito grande estar sempre 
na ponta, visitando os mu-
nicípios e fazendo ações 
como essa, para entregar 
para a população algo que 
o governo possa fazer”, 
disse o secretário. 

Jaguariúna recebe mais 15 mil testes 
rápidos para Covid

Os testes ficam disponíveis na Unidade de Campanha

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

IVAIR OLIVEIRA

O Governador João Do-
ria anunciou nesta semana, 
com o Secretário da Edu-
cação, Rossieli Soares, o 
novo plano de ampliação 
da retomada das aulas pre-
senciais da Educação Bási-
ca para o segundo semestre 
de 2021. Nesta nova etapa, 
para calcular a porcenta-
gem de alunos permitidos 
será levada em considera-
ção a capacidade total de 
acolhimento das escolas 
e não mais o total de ma-
trículas. O distanciamento 
mínimo entre as pesso-
as passa a ser de 1 metro 
e não mais de 1,5 metro. 
Cada escola irá elaborar 
o seu plano de retorno le-
vando em consideração a 
realidade da comunidade 
escolar, e neste momento 
a volta às aulas presenciais 
não será obrigatória para 
os estudantes.

“Neste novo plano, a 
partir de agosto, cada es-
cola deverá determinar a 
capacidade de acolhimento 
total de alunos de acordo 
com a sua realidade, desde 
que sejam respeitados todos 
os protocolos de prevenção, 
como uso de máscara, álco-
ol em gel e distanciamento 
mínimo de um metro entre 

os estudantes na sala de 
aula”, afirmou Doria. “São 
Paulo foi o primeiro estado 
do Brasil a vacinar os pro-
fissionais de Educação e 
está empenhado em garan-
tir um retorno seguro às au-
las presenciais”, completou 
o Governador.

Também estão sendo ad-
quiridos três milhões de tes-
tes de Covid-19 destinados 
para profissionais da educa-
ção e estudantes. A compra 
está sendo feita por meio de 
ata de registro da Secretaria 
de Saúde e os testes serão 
aplicados em parceria com 
Secretarias Municipais de 
Saúde em casos sintomá-
ticos. Também será feita 
avaliação sentinela para ga-
rantir vigilância epidemio-
lógica escolar.

Todos os demais pro-
tocolos de segurança para 
o combate ao coronavírus 
como uso correto de másca-
ra, medição de temperatura, 
higienização constante das 
mãos e identificação e afas-
tamento de casos suspeitos 
ou confirmados serão man-
tidos. Os casos devem ser 
notificados à Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) e re-
gistrados no sistema de mo-
nitoramento da Seduc-SP, o 

Governo anuncia novo plano de ampliação da 
retomada das aulas presenciais para agosto

Para calcular a porcentagem de alunos, será levada em conta a capacidade 
total de acolhimento das escolas e não mais o total de matrículas

DIVULGAÇÃO

Os 15 mil testes rápi-
dos não têm custo para a 
Prefeitura e são do tipo de 

coleta por gota de sangue, 
para anticorpos IgG e IgM, 
que mostram se a pessoa 

esteve em contato com o 
vírus Sars-Cov-2. 

Os anticorpos IgM são os 
que aparecem primeiro, sen-
do relacionados a infecções 
recentes, e sinalizam que o 
paciente ainda possui o ví-
rus. Já os anticorpos IgG são 
produzidos posteriormente 
e indicam que a infecção 
se deu há algum tempo, ou 
seja, que a pessoa já possui 
imunidade ao coronavírus. 

Em abril, a Prefeitura re-
alizou a primeira testagem 
em massa da população para 
a Covid-19 no Parque Santa 
Maria, Centro Cultural e na 
Interclínicas da UniFAJ.

SIMED, e atualizado com o 
registro médico.

“Quanto mais tempo de-
morarmos a voltar, maior 
será o déficit de aprendiza-
gem dos nossos estudantes. 
É urgente voltarmos com 
nossas crianças, jovens e 
adultos às aulas presen-
ciais”, destacou Rossieli 
Soares.

Serviço essencial
O Governo de São Paulo 

já havia decretado a educa-
ção como um serviço es-

sencial e com o novo plano 
de ampliação da retomada 
das aulas em agosto, a Se-
cretaria da Educação (Se-
duc-SP) quer minimizar os 
efeitos causados pela pan-
demia.

Sem o ensino presen-
cial, os impactos na apren-
dizagem também são gran-
des. Avaliação feita pela 
Seduc-SP e Universidade 
Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) detectou uma esti-
mativa de 11 anos para os 
alunos da rede estadual re-

cuperarem a aprendizagem 
em Matemática.

Além disso, os impac-
tos na saúde emocional 
dos estudantes podem ser 
potencializados. Um es-
tudo feito pela Seduc-SP 
em parceria com o Institu-
to Ayrton Senna antes da 
pandemia já mostrava bai-
xos índices na auto percep-
ção dos alunos em aspec-
tos emocionais que podem 
piorar depois de tanto tem-
po longe das salas de aula.

Os esforços do Estado 
de São Paulo no retorno 
seguro às aulas presenciais 
vêm sendo feitos desde se-
tembro de 2020, quando as 
escolas foram abertas para 
atividades presenciais. Já 
em novembro, foram auto-
rizadas as aulas regulares 
para Ensino Médio e Ensi-
no de Jovens Adultos.

Neste ano, na primeira 
semana de janeiro, estu-
dantes puderam realizar a 
recuperação presencial e 
o ano letivo teve início em 
fevereiro. Com o anúncio 
da fase emergencial, em 
março, as unidades de en-
sino permaneceram aber-
tas, atendendo os mais vul-
neráveis.

A Seduc-SP também 

dispõe de uma Comissão 
Médica que dá apoio téc-
nico para o monitoramen-
to, tomada de decisão e 
implementação de ações; 
monitora casos suspeitos e 
confirmados e faz o rastrea-
mento de contatos por meio 
do Sistema de Informação 
e Monitoramento da Edu-
cação (SIMED).

Vacinação dos 
profissionais

Em 10 abril, foi iniciada 
a vacinação dos profissio-
nais da Educação para o 
público acima de 47 anos. 
Junto à segunda etapa, que 
contemplou pessoas com 
comorbidades, a imuniza-
ção contra a Covid-19 al-
cançou 400 mil profissio-
nais da Educação Básica de 
todas as redes de ensino em 
todo o Estado.

No dia 9 de junho foi an-
tecipada a vacinação para 
profissionais com 45 e 46 
anos, beneficiando 80 mil 
pessoas, e desde 11 de ju-
nho todos os profissionais 
da Educação Básica pau-
lista com mais de 18 anos 
também podem ser imuni-
zados, totalizando 843 mil 
servidores da educação de 
todo o Estado.

DIVULGAÇÃO 
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Despesas da Prefeitura caem 5% e receita cresce 22%
Durante o 1º quadrimestre de 2021, município arrecadou mais do que gastou e garantiu economia de R$3 milhões aos cofres públicos

Após reorganização 
financeira, incluindo a 
redução da folha de pa-
gamento, a Prefeitura de 
Artur Nogueira arrecadou 
mais do que gastou duran-
te o primeiro quadrimes-
tre de 2021. Isso significa 
que houve economia aos 
cofres públicos, enquanto 
a receita - valor arreca-
dado pelo município - só 
cresceu. 

Entre janeiro e abril do 
ano passado, a Adminis-
tração Municipal gastou, 
em números absolutos, 
R$56.762.000, e arreca-

dou apenas R$56.789.000. 
Já no mesmo período des-
se ano, a Prefeitura gastou 
R$53.898.000, e arreca-
dou R$69.394.000. Ou 
seja, os gastos diminuíram 
5% - o que equivale a R$3 
milhões economizados -, 
ao passo que a receita au-
mentou 22%. 

De acordo com o pre-
feito Lucas Sia (PSD), to-
das as ações desempenha-
das para atingir as metas 
fiscais tiveram a finalidade 
de melhorar a saúde finan-
ceira de Artur Nogueira. 
“Bater as metas fiscais é 

importante para que a gen-
te tenha um equilíbrio eco-
nômico, ainda mais com 
a dívida que o município 
tem de R$106 milhões. 
Bater a meta também é im-
portante para cumprirmos 
o cronograma, usarmos de 
forma correta e eficiente os 
recursos públicos, e alcan-
çarmos um superávit”.

Dívidas abatidas
Ao assumir a gestão, 

Sia conta que encontrou 
uma dívida de R$106 mi-
lhões, sendo que R$79 
milhões eram referentes 

a atrasos nas parcelas do 
Fundo Previdenciário de 
Artur Nogueira (Funpre-
man). Logo nos primeiros 
quatro meses de adminis-
tração, cinco dos quatro 
parcelamentos do Fundo 
foram colocados em dia. 
Com isso, foi abatido um 
total de R$1.810.676 da 
dívida. 

“Ficamos felizes com 
as conquistas desse pri-
meiro quadrimestre, mas 
vamos continuar com o 
pé no chão. Sabemos que 
estamos vivendo uma pan-
demia, e que as algumas 

despesas são extremamen-
te necessárias, mas vamos 
continuar fazendo de tudo 
para diminuir nossos gas-
tos e abater as dívidas”, 
destaca Sia. 

R$1 milhão a mais de 
IPTU

Outro fator que contri-
buiu para o superávit regis-
trado pela Administração 
Municipal foi a arrecada-
ção de R$1 milhão a mais 
de IPTU com a parcela 
única (pagamento a vista), 
comparado ao valor arreca-
dado ao ano passado. Em 

2020, foram recolhidos, 
no primeiro quadrimestre, 
R$5.270.000 do imposto 
a vista, ao passo que esse 
ano de 2021 o valor subiu 
para R$6.207.000, no mes-
mo período.

“A gente conseguiu 
arrecadar mais com pa-
gamentos a vista, e isso 
significa que o munícipe 
acredita na gestão. Essa 
confiança nos deixa mui-
to felizes e nos motiva 
ainda mais a continuar. 
Fomos eleitos pelo povo 
e é para o povo que traba-
lharemos”.

 Artur Nogueira

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

A E3 é um evento que acontece uma 
vez por ano, aonde algumas empresas do 
ramo de videogames, mostram seus futu-
ros lançamentos. Desde o ano passado o 
evento vem acontecendo de forma digi-
tal, o que faz muitas pessoas terem 
acesso. Neste ano várias em-
presas anunciaram jogos, 
como estão os desenvol-
vimentos de outros e os 
novos projetos.  

As empresas que 
abriram o primeiro dia 
foram Devolver, Ubisoft e 
Gearbox. 

A Devolver anunciou Phan-
tom Abyss, um game que mistura 
Indiana Jones e Temple Run. Este jogo em 
primeira pessoa faz jogadores a correrem 
dentro de vários templos, que são gerados 
aleatoriamente contendo inumaras arma-
dilhas para recuperar um artefato. Chega 
no próximo dia 22. Além deste Devol-
ver anunciou Wizards With A 
Gun, Trek To Yomi, Death’s 
Doors, Inscryption e De-
mon Throttle. 

Na pré-transmissão 
da Ubisoft teve muitos 
anúncios rápidos como 
Watch Dogs Legion: 
Bloodline, The Crew 2 
e muitos outros. O even-
to começou com o anúncio 
do Spin-off de Rainbow Six 
Siege. Nessa história o planeta Terra 
começou a ser infectada por um vírus 
alienígena. Rainbow Six: Extraction che-
ga dia 16 de setembro, para todas as pla-
taformas. Além disso, Ubisoft quer unir 

os seus jogadores de Rainbow Six Sie-
ge através do sistema de crossplay, para 
isso será feito em duas etapas a primeira 
chega no próximo dia 30 para Stadia, PC 
e Luna serviço da Amazon, para Xbox e 

PlayStation chega em 2022.   
A Ubisoft, mostrou um 
pouco do enredo do jogo Far 

Cry 6 e um dos desenvol-
vedores do jogo fez um 
comentário sobre os vi-
lões desta série dos jogos: 
“...é que alguém poderia 

estar sentado do outro lado 
de uma mesa de jantar e 

você descobre que o vilão acre-
dita, em tudo o que fala não importa 

o quão louco e aterrorizante.” 
Antes de encerrar a Ubisoft fez o 

anúncio um novo jogo Avatar: Fromtiers 
of Pandora com um novo motor gráfico 
chamado SnowDrop, para as novas ge-

rações e chega em 2022. Dentre es-
ses anúncios teve RockSmith 

plus (Beta), Ride Republic, 
Ghost Recon 20Th Anni-
versary e muitos outros. 

A Gearbox encerra 
o primeiro dia da E3 
com poucos anúncios 
de Homeworld 3, Tiny 

Tina Wonderlands, que é 
um jogo no estilo de RPG 

com humor. Este jogo não 
é um spin-off de Botherlands. 

Tribe of Midgard é um exclusivo jogo 
de PlayStation 4 e 5, com o sistema de 
hordas e divulgaram um pouco mais de 
GodFall já com uma nova expansão Fall 
of Shadows.

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”.

Aconteceu a E3 2021, com inúmeros 
anúncios e revelações

Ação de cassação do vereador Preto é julgada improcedente

Prefeitura lança sistema para agilizar 
aprovação de alvará de construção

 Santo Antônio de Posse

 Campinas

Nas eleições municipais 
do ano passado (2020) a 
Coligação Unidos pela Pos-
se, encabeçada pelos can-
didatos Prefeito Ricardo 
Cortez (MDB) e Cristiano 
Vicençotti (PSDB), ingres-
sou com a Ação de Inves-
tigação Judicial, contra o 
Vereador Antônio Carlos 
Cavalaro, o Preto Eventos 
(DEM) sobre uma suposta 
“compra de votos” pelo en-
tão candidato. A denúncia 
afirmava que a distribuição 
de água à população pelo 
Vereador Preto constituía 
abuso de poder econômico 
e captação ilícita de voto.

Já em primeira instân-
cia, o Juiz Eleitoral da 333ª 
Zona – Dr. Marcelo For-
li Fortuna havia julgado 
a ação improcedente, ou 
seja, não reconheceu o pe-
dido de “compra de voto” 
apresentado pela coligação 
de Cortez e Vicençotti. Po-
rém, a Coligação vencida 
ainda recorreu ao Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo para tentar a conde-
nação do Vereador Preto.

Em São Paulo o pro-
cesso foi conduzido pelo 
Advogado Alberto Luís 
Mendonça Rollo, na ten-
tativa de reverter a decisão 
de primeira instância. A de-
fesa de Preto foi feita pelo 
Advogado especialista em 
Direito Eleitoral Dr. Jeffer-
son Renosto Lopes.

Na sessão de julga-

mento que ocorreu no dia 
08/06/2021 às 15h30, am-
bos os advogados tiveram 
oportunidade de sustentar 
suas posições perante os 
sete desembargadores do 
TRE que participaram do 
julgamento. Após as ma-
nifestações, o Magistrado 
Marcelo Vieira de Campos 
emitiu seu voto, que foi 
acompanhado por unanimi-
dade dos julgadores.

Trazemos trecho da 
decisão:

“Como bem colocado 
pelo MM. Juízo de origem, 
“vale também considerar o 
fato de que a crise de água 
no município era recorren-
te. Não se trata de uma ação 
nova, iniciada em período 
eleitoral, nem mesmo per-
meada por atos de campa-
nha. Não se trata, tampouco, 
de um pretenso candidato 
que foi ao mercado adquirir, 
para distribuição, um bem 
essencial de que não dispu-
nha. Pelo contrário, o que se 
apura da moldura fática é o 
caso de um empresário que, 
no contexto de uma situação 
extrema, agindo em prol de 
seus pares, colocou à dispo-
sição da sociedade, a oferta 
da água. Como consequ-
ência, a toda evidência, as 
circunstâncias do caso con-
creto impedem que o opor-
tunismo (caráter eleitoreiro) 
esteja dado, menos ainda 
que possa ser presumido. 

Dito isso, dado que os es-
cassos elementos de prova 
trazidos aos autos não indi-
ciam, de forma satisfatória, 
as práticas de abuso de po-
der econômico e captação 
ilícita de sufrágio, não há 
alternativa que não a impro-
cedência da ação, diante da 
ausência de prova robusta 
que pudesse levar, em tese, 
a outro desfecho”.

Assim, o Vereador Pre-
to foi mantido no seu car-
go conquistado na última 
eleição pela inexistência 
de irregularidades em sua 
campanha.

Relembrando o caso da 
água

O conhecido Preto pos-
sui em sua residência e sede 
de sua empresa, que fica no 
Bairro Jardim Progresso, 
um poço artesiano utiliza-
do por ele e o excedente 
é distribuído à população 
através de uma torneira que 
fica localizada do lado de 
fora dos muros, com aces-
so a qualquer munícipe. 
Segundo informações ex-
traídas do processo, o poço 
artesiano foi perfurado no 
ano de 2010 e, desde de en-
tão, vem servindo à popula-
ção água potável, prestando 
verdadeiro serviço social.

No ano de 2019, após 
denúncias de possíveis irre-
gularidades, a Vigilância de 
Saúde da Prefeitura Muni-
cipal lacrou o poço sob as 

rmc
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O prefeito de Campinas, 
Dário Saadi, apresentou 
nesta semana o primeiro 
serviço integrado ao Apro-
va Fácil, plataforma digital 
que simplifica os fluxos de 
processos na Secretaria de 
Planejamento e Urbanis-
mo (Seplurb). Trata-se da 
Aprovação Responsável 
Imediata, a ARI ON-LINE 
2.5, que permite a libera-
ção de alvará de constru-
ção para empreendimentos 
horizontais de até 2.500 
metros quadrados em um 
dia. Antes da entrada em 
operação desse sistema, a 
liberação podia demorar 
até 40 dias.

“A agilidade na liberação 
dos alvarás é essencial para 
a construção civil, setor que 
está sendo fundamental para 
a retomada da economia e 
para a geração de empre-
gos. Quando se desburocra-
tiza os processos, a vida do 
empreendedor é facilitada e 
com isso atraímos investi-
mentos e geramos emprego 
e renda para a população”, 
diz Dário. 

De acordo com o secre-
tário de Planejamento e Ur-
banismo, Renato Mesquita, 
o sistema dá celeridade aos 
processos, desburocratiza e 
atende a demanda da cida-
de, especialmente da cons-

trução civil.  
Para o diretor do Secovi, 

Alan Cury, com a platafor-
ma digital, que vai simplifi-
car os processos e agilizar 
a liberação de alvará, fun-
cionários da Seplurb po-
derão dedicar mais tempo 
na análise de grandes em-
preendimentos que atraem 
investimentos e empregos. 
O diretor do Sinduscon, 
Mário Benvenutti, infor-
mou que dez segmentos da 
construção civil discutiram 
o projeto de desburocrati-
zação. “Já temos cidades, 
como Ribeirão Preto, inte-
ressadas em importar o pro-
jeto, informa.

alegações de ausência de 
autorização do órgão. Re-
solvida a questão imposta 
pela Administração 2017-
2020, o poço logo foi rea-
berto retornando a sua fun-
ção social de servir água 
potável e de qualidade à 
população.

Ainda foi encaminha-
da denúncia ao Ministé-
rio Público para apuração 
da distribuição de água 
à população, porém logo 
foi arquivada pela Promo-

toria de Jaguariúna. E o 
último ato para tentativa 
de fechar o poço se deu 
com a Ação de Investiga-
ção Judicial nº 0601527 
76.2020.6.26.0333, que 
agora também foi julgada 
improcedente.

Consultado pela repor-
tagem do jornal, Antônio 
Carlos Cavalaro (Preto) 
afirma estar “aliviado com 
o julgamento do processo 
pelo Tribunal, pois acredi-
ta que foi feita justiça e a 

verdade prevaleceu”. O Ve-
reador relembra as palavras 
do recém falecido Prefeito 
da Cidade São Paulo Bru-
no Covas (PSDB) que certa 
feita disse: “É possível fa-
zer política sem ódio”.

As informações do pro-
cesso foram extraídas na 
Consulta Público do TRE-
-SP: https://www.tre-sp.
jus.br/servicos-judiciais/
acompanhamento-proces-
sual Processo nº. 0601292-
12.2020.6.26.0333.
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Moradora do Jardim 
Flamboyant recebe a primeira 
entrega do “Remédio em Casa”

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
5

 Holambra

Para ter acesso ao serviço, o morador, portador de doença crônica, deve solicitar o remédio por meio do 
aplicativo “Holambra Conectada”

A Prefeitura de Holam-
bra realizou nesta semana 
a primeira entrega do Pro-
grama Remédio em Casa, 
lançado esta semana pelo 
Departamento Municipal 
de Saúde. O novo serviço 
possibilita que moradores 
com diabetes, hipertensão 
e comorbidades associa-
das que tenham mais de 60 
anos e que sejam acompa-
nhados por profissionais 
das Unidades Básicas de 
Saúde do município rece-
bam em domicílio a me-
dicação de uso contínuo 
prescrita pelo médico.

Hipertensa, a morado-
ra do bairro Jardim Flam-
boyant Maria de Lurdes 
Leite foi a primeira be-

neficiada. Ela soube da 
iniciativa pela neta, que 
logo resolveu fazer a so-
licitação. “Minha neta viu 
sobre o programa na rede 
social, veio me contar e fez 
o pedido para mim”, expli-
ca. “Fiquei muito contente 
em receber o remédio em 
casa. Às vezes acaba, não 
dá para pegar e aí fica sem. 
Eu não aguento andar mui-
to até o posto, tenho pro-
blema no joelho. Para mim 
foi uma beleza”, diz ela.

A garantia de aces-
so fácil ao medicamento 
prescrito, para evitar a in-
terrupção do tratamento, é 
justamente um dos princi-
pais objetivos do Remédio 
em Casa. Além disso, o 

serviço possibilita a orga-
nização do atendimento 
contínuo aos portadores de 
doenças crônicas e evita o 
deslocamento dos pacien-
tes idosos, em especial, 
durante o período de pan-
demia da Covid-19.

“Saúde é prioridade 
em nosso governo. E esse 
é um programa que certa-
mente beneficiará muito 
os holambrenses que pre-
cisam de medicação con-
tínua”, explica o prefeito 
Fernando Capato. “Que-
remos aumentar a adesão 
ao tratamento das doen-
ças crônicas, otimizar o 
controle clínico e garantir 
mais qualidade de vida e 
conforto aos pacientes”.

Centro de Lazer monte-alegrense

Deputado Estadual garante R$ 100 mil 
para custeio da Saúde do município

Prefeitura realiza oficina virtual 
sobre revisão do plano diretor

 Monte Alegre do Sul  

 Pedreira

 Serra Negra

A Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul, por meio 
do Departamento de Cul-
tura, Esportes e Turismo, 
está preparando um cen-
tro de lazer com diversas 
atividades à população. 
No espaço, o monte-ale-
grense poderá praticar 
karatê, judô, ginástica ar-
tística e esportes da men-
te. Ainda terá uma pisci-
na aquecida para aulas de 
natação e hidroginástica.

Mesmo durante a 
pandemia, a equipe tem 
trabalhado para, à medi-
da que a reabertura for 

possível, a população te-
nha mais atividades à sua 
disposição. Por isso, um 
campo de futebol society 
infantil e mesas multijo-
gos, com xadrez, damas, 
dominó e jogos de tabu-
leiro; mesas oficiais para 
tênis de mesa; mesa de 
pebolim; mesa de futebol 
de botão oficial e pula-
-pula foram adquiridos 
pelo departamento. No 
local ainda será dispo-
nibilizado sinal de wi-fi 
gratuito durante o horário 
de funcionamento.

E para preservar a 

memória esportiva do 
município, foi criado 
um espaço especial para 
apresentar os troféus e 
um painel de fotos com 
os principais eventos e 
conquistas esportivas 
do município, no qual 
passado e presente es-
tão representados. Essas 
atividades serão abertas 
à população conforme 
a evolução da situação 
epidemiológica, seguin-
do o Plano São Paulo, 
ainda respeitando regras 
de prevenção e distancia-
mento social.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior rece-
beu nesta semana ofício 
da Casa Civil do Go-
verno do Estado de São 
Paulo confirmando que 
o governador João Doria 
liberou demanda parla-
mentar do deputado es-
tadual Edmir Chedid, no 
valor de R$100 mil para 

custeio da área de Saúde. 
O deputado também foi o 
responsável pela viabili-
zação da recuperação da 
Estrada Municipal Fio-
ravante Carlotti (Duas 
Pontes) junto ao Governo 
Estadual.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior agra-
dece ao deputado esta-

dual Edmir Chedid pela 
Emenda Parlamentar.  
“Ao deputado Edmir 
Chedid os agradecimen-
tos da população pedrei-
rense pela Emenda Parla-
mentar e tenha a certeza 
que será muito bem apli-
cada pela Administração 
Municipal na área de 
Saúde”, enfatiza.

A Prefeitura de Serra 
Negra realiza na terça-fei-
ra, 22, às 19h, de maneira 
remota, a Oficina Devolu-
tiva do Projeto de Revisão 
do Plano Diretor do mu-
nicípio. Os interessados 
podem acessar a página 
oficial da Prefeitura no 
Facebook, onde ocorre a 
transmissão. 

A iniciativa visa apre-
sentar os resultados da 

leitura comunitária do 
município, com base nas 
discussões realizadas nas 
Oficinas Técnico-Comuni-
tárias, que ocorreram nos 
meses de maio e junho de 
2021, junto aos diferentes 
Conselhos Municipais atu-
antes em Serra Negra. Su-
gestões e dúvidas sobre o 
conteúdo exposto na pode-
rão ser encaminhadas du-
rante o evento e até o final 

da apresentação técnica 
por meio dos comentários. 

A Geo Brasilis, empre-
sa contratada por licitação 
pela Prefeitura para fazer a 
revisão do Plano Diretor, 
deverá definir, conjunta-
mente com a municipali-
dade, a data de realização 
da audiência pública em 
que será apresentado o 
diagnóstico técnico e co-
munitário de Serra Negra.

Conselho aqui 1
O prefeito Gustavo Reis 
(MDB) comandou mais 
uma reunião do Conselho 
de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), do qual 
é presidente. A reunião 
deliberativa, realizada 
em Jaguariúna na última 
terça-feira, contou com 
a presença do secretário 
nacional de Assuntos Fe-
derativos da Presidência, 
Erick Moura de Medeiros, 
do secretário estadual de 
Habitação, Flávio Amary, 
entre outros represen-
tantes da Agemcamp, do 
Estado e dos municípios, 
além de vários prefeitos 
da região.

Conselho aqui 2
Foram aprovados temas 
importantes para a região, 
como a indicação ao Esta-
do de mais 15 leitos de UTI 
para o AME Campinas, 
além da criação do Comitê 
de Desenvolvimento Re-
gional da RMC, que visa 
a retomada econômica no 
pós-pandemia, e da regula-
rização fundiária pelo go-
verno do Estado em áreas 
de 11 cidades.

Testes rápidos
A Prefeitura de Jaguariúna 
recebeu nesta semana 15 mil 
testes rápidos para detecção 
do novo coronavírus. Os 
testes foram doados pelo go-
verno federal depois de uma 
solicitação feita pelo prefeito 
Gustavo Reis, em Brasília, 
ao secretário de Assuntos 
Federativos da Secretaria de 
Governo da Presidência da 
República, Erick Moura de 
Medeiros. Foi o próprio se-
cretário nacional quem con-
firmou a chegada dos testes, 
durante reunião do Conse-
lho de Desenvolvimento da 
RMC em Jaguariúna. “Quero 
agradecer o secretário, que 
muito bem me recebeu em 
Brasília e fez essa doação por 
meio do governo federal e, 
assim, ajuda Jaguariúna nes-
sa luta contra o coronavírus”, 
disse o prefeito. 

Repasse da Câmara
A Prefeitura de Jaguariúna 
recebeu da Câmara Munici-
pal o repasse de R$ 250 mil 
referente à devolução do 
duodécimo do Legislativo. 
A formalização do ato foi 
feita na quinta-feira, com 
a visita dos vereadores Sil-
va (presidente da Câmara), 

Cecon, Rodriguinho, Me-
nezes, Romílson, Ana Pau-
la, Dr. Júnior e Morrinho 
ao prefeito Gustavo Reis. 
Por solicitação da Câmara, 
a verba repassada será uti-
lizada na compra de mais 
cestas básicas que serão 
distribuídas às pessoas em 
vulnerabilidade social do 
município. 

Galeria de Prefeitos
A Prefeitura inaugurou na 
Fazenda da Barra a nova 
Galeria de Prefeitos de Ja-
guariúna. O evento, reserva-
do para autoridades, contou 
com a participação dos ex-
-prefeitos Tarcísio Chiave-
gato, Laércio José Gothardo 
e Maurício Hossri, além do 
prefeito Gustavo Reis. 

CPI
O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-
-AL), anunciou nesta sexta 
uma lista com 14 nomes de 
testemunhas que agora se-
rão investigadas pela comis-
são. A relação inclui o atual 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e os ex-ministros 
Eduardo Pazuello (Saúde) 
e Ernesto Araújo (Relações 
Internacionais).

 Bastidores do poder
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Jaguariúna vacina mais de 2 mil pessoas 
no 1º dia de imunização contra Covid-19 
de pessoas a partir de 50 anos

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna vacinou um 
total de 2.249 pessoas na 
quarta-feira, 16, primeiro 
dia da imunização contra a 
Covid-19 do público de 50 
a 59 anos de idade. Do total, 
2.135 pessoas vacinadas 
são desse público. De acor-
do com a pasta, foi o maior 
número de imunizados em 
um só dia em Jaguariúna 
desde o início da campanha 
contra a Covid-19.

Com isso, até esta quar-
ta-feira, Jaguariúna já apli-
cou 23.746 doses de vacina 
contra o coronavírus, sen-
do 17.394 com a primeira 
dose (30% da população) e 
6.352 (11% da população) 
com a segunda dose. Cer-
ca de 39% do total do pú-
blico-alvo da campanha de 
imunização – pessoas aci-
ma de 18 anos de idade – já 
receberam a primeira dose 
da vacina em Jaguariúna, 
enquanto 14,2% receberam 
as duas doses.

“Hoje foi o dia de reno-
var a esperança. Que todos 
possam ter essa oportuni-
dade. Meus sinceros agra-
decimentos, minha admira-
ção, aos nossos verdadeiros 
heróis, esses guerreiros 
incansáveis, profissionais 
da Saúde”, comemora João 
Batista Ferreira.

“Não deixem de tomar 
a vacina. Sou muito grata a 
Deus por este momento tão 
esperado. Obrigada a todos 
que estão trabalhando dire-
ta e indiretamente para que 
a população de Jaguariúna 
seja vacinada”, comenta 
Elizabete Barros.

A vacinação continua 
das 9h às 19h, no Parque 
Santa Maria, localizado na 
Rua José Alves Guedes, 
1.003, no Jardim Sonia. 
Para facilitar o atendimen-
to, a pessoa deve fazer o 
pré-cadastro no site da Pre-
feitura (jaguariuna.sp.gov.
br) no link “Cidadão” e 
apresentar documento com 

Esse é o maior número de imunizados 
em um só dia em Jaguariúna desde o 
início da campanha

Município já aplicou 23.746 doses de vacina contra Covid-19

IVAIR OLIVEIRA
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foto, comprovante de resi-
dência e o Cartão Cidadão.

O pré-cadastro no site 
Vacina Já também é re-

comendado para todos os 
públicos incluídos no ca-
lendário de imunização 
e economiza até 90% no 

tempo de atendimento nos 
postos. O preenchimento 
antecipado não é obrigató-
rio, mas facilita o trabalho 

dos profissionais de saúde 
e também reduz as chances 
de aglomeração nos pontos 
de aplicação das vacinas.

Vereadores solicitam que saldo do 
duodécimo, devolvido para a Prefeitura, 
seja revertido na compra de cestas básicas

Homenagem

Falece Ildefonso Ferrari aos 82 anos

A mesa diretora e os vere-
adores da Câmara Municipal 
de Jaguariúna se uniram em 
uma ação histórica: solici-
tar ao Executivo Municipal 
que o saldo do duodécimo 
não utilizado no primeiro 
semestre de 2021, devolvido 
à Prefeitura Municipal, seja 
revertido para a compra de 
cestas básicas, via Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, para serem entregues 
às famílias carentes de Ja-
guariúna. O valor devolvido 
foi de R$250 mil.

No ofício enviado ao 
prefeito Gustavo Reis, os 
vereadores salientam que 
“incontável número de pes-
soas, todos os dias, perdem 
seus entes queridos e, infe-
lizmente, muitos morrem 
de fome, pois a dificuldade 
financeira, o desemprego e 
a falta de oportunidades de 
trabalho faz parte da reali-
dade e destrói famílias”.

O presidente da Câmara 
Municipal, Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, destaca a 
importância desta união de 
esforços para atender aos 
mais necessitados. “Esta-
mos todos no mesmo barco. 

Faleceu nesta sexta-
-feira, 18, o jaguariunense 
Ildefonso Ferrari. Ele con-
traiu Covid e não resistiu 
ao tratamento.

Ildefonso fundou um 
armazém chamado Em-
pório Bom Jesus Secos e 
Molhados juntamente com 
Giacomo Ferrari. Após 

11 anos, na década de 70, 
Giacomo deixou de fazer 
parte do armazém, pois ha-
via se aposentado. 

Assim, em 1986, por ser 
uma empresa familiar, José 
Ildefonso, o neto de Gia-
como assumiu totalmente 
a empresa, tornando-se o 
Armazém Ildefonso Ferra-

ri. Logo após, percebeu a 
situação financeira do País 
daquela época e decidiu 
transformar o empório em 
um mercado junto com seu 
pai Ildefonso Ferrari. A em-
presa cresceu e manteve sua 
tradição e seriedade onde se 
mantém até hoje no mesmo 
local em Jaguariúna.

Adotamos uma administra-
ção ainda mais racional no 
Poder Legislativo, o que 
nos permitiu economizar 
essa quantia que poderá 
ajudar a colocar comida na 
mesa de muitos jaguariu-
nenses. Mais do que nunca 
essa é a Casa do Povo e é 
a ele que devemos servir”, 
afirma.

Ainda no ofício, os ve-
readores afirmam saber que 
“o valor não resolve o pro-
blema social como um todo, 
mas acreditamos que seja 
um bom caminho na busca 
para amenizar as angústias 
e preocupações de muitas 
famílias que depositam em 

nós, representantes da grei 
jaguariunense, a confiança 
de dias melhores”.

Segundo Silva, novas 
medidas serão buscadas 
pela Câmara Municipal para 
atender as necessidades da 
população. “No próximo 
semestre também procura-
remos economizar recursos, 
sem prejudicar o andamento 
dos trabalhos, para que no-
vas ações sejam colocadas 
em prática, juntamente com 
o Executivo, em benefício 
do nosso povo. Agradeço ao 
prefeito Gustavo Reis por 
sempre estar aberto às nos-
sas demandas para ajudar a 
comunidade”, conclui.

Vereadores de Jaguariúna reunidos na Câmara Municipal
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Muito tem se falado em 
omnichannel, mas você 
sabe o que é, e como im-
plementar este conceito aí 
na sua empresa?

Omnichannel é uma es-
tratégia que é amplamen-
te utilizada no varejo. De 
modo simplificado, consis-
te em adotar diferentes ca-
nais de comunicação para 
oferecer a mesma experiên-
cia de compra, independen-
temente do meio utilizado 
– seja no ambiente online 
ou no offline. Uma experi-
ência omnichannel integra 
lojas físicas, e-commerces 
e consumidores.

Uma nova forma de es-
tar presente na vida do seu 
cliente. Se relacionar com 
ele a todo momento e es-
tar atento a tudo que ele 
procura ou gosta. Afinal, 
quem não é visto, não é 
lembrado.

Mas será que não é in-
vasivo ou confuso? Será 
que estar presente demais 
torna-se cansativo e cha-

to? Tudo depende da forma 
com que você o aborda, da 
frequência adotada e até 
mesmo da intensidade que 
está se relacionando com 
seu cliente. Minha experi-
ência aponta uma tendência 
forte no mercado do varejo 
e, caso você não embarque, 
pode ficar para trás.

Mas é importante man-
ter a ideia clara! Ter várias 
formas de se relacionar 
com seu cliente não garan-
te a venda nem aumento do 
seu faturamento. É neces-
sário implementar o omi-
nichannel com estratégia, 
presando pela qualidade 
e aproveitando as opor-
tunidades para converter 
os contatos em vendas. 
Por exemplo, hoje em dia 
não basta estar em todas 
as redes sociais, é preci-
so manter o dinamismo e 
o interesse do seu público 
ativamente. Não basta ter 
um espaço físico, um site 
bem estruturado, um canal 
de comunicação no What-

sApp, entre outros canais 
de vendas. É preciso fe-
char a venda, converter.

Deixar o cliente espe-
rando, não ter soluções para 
atendê-lo, longos prazos de 
entrega ou limitar o raio de 
atendimento, são alguns 
dos fatores que podem pas-
sar desapercebido e desgas-
tar o seu relacionamento 
com seu cliente. Mais do 
que nunca, ter os ambientes 
físicos e virtuais propícios, 
automações, atendimento 
de excelência e uma equi-
pe capacitada são necessá-
rios para transformar essa 
experiência do cliente em 
vendas e se manter ativo no 
mercado atual.

O consumo mudou com 
a pandemia, seu clien-
te está mais exigente, as 
ofertas mudaram, os aten-
dimentos ficaram mais 
ágeis e amigáveis, então 
não pense duas vezes, sua 
forma de atender seu clien-
te também precisa mudar. 
Você já se perguntou como 

está o relacionamento com 
seu cliente? Se o atendi-
mento aí da sua empresa 
é de excelência? Se seu 
cliente te indica para ou-
tras pessoas? Se ficou com 
dúvidas, minha orientação 
para você é: entregue além 
do que foi prometido. Dê 
um agrado, um mimo, en-
vie uma mensagem perso-
nalizada, enfim, cuide de 
seu cliente, pois é muito 
mais barato manter do que 
conseguir novos.

Agora se você já está 
presente em todos os ca-
nais de atendimento, con-
segue converter esses 
contatos em vendas, te per-
gunto, está preparado para 
receber em omnichannel? 
No caso da cobrança, Pix, 
PagSeguro, PayPal, Pi-
cPay, entre outros, fora os 
tradicionais, à vista, cartão 
de débito e crédito, crediá-
rio próprio, boletos e afins. 
São tantas novidades que 
as vezes não conseguimos 
acompanhar, mas se ficar 

atento ao seu cliente, ele 
vai te dizer qual caminho 
seguir.

Por isso eu trouxe para 
você, querido leitor, três dicas 
para implantar na sua empre-
sa e vender de forma certa:

Primeiro, esteja presen-
te na vida do seu cliente. 
Tenha um atendimento de 
excelência e proporcione 
para ele o que você tem 
de melhor para oferecer. 
Aproveite o relacionamen-
to para coletar informa-
ções, descobrir o que ele 
quer e, então, apresente 
soluções. Ter uma escuta 
ativa vai te ajudar a mapear 
suas fraquezas e ajustá-las.

Segundo, esse contato 
deve manter, criar um há-
bito, uma certa frequência. 
Não entre em contato so-
mente quando quiser ven-
der. Inove com contatos 
personalizados e crie cam-
panhas de fidelização, assim 
você sempre terá motivos 
para se relacionar. Afinal, 
não pode ser um contato va-

zio e sem um benefício de 
fato. Relações são vias de 
mão dupla, você quer ven-
der, mas seu cliente também 
precisa ganhar algo para que 
se mantenha fiel.

E terceiro, acompanhe 
os processos, desde a ven-
da até o recebimento. A 
venda só termina quando 
o recebido estiver comple-
to, 100%. Use e abuse das 
formas de recebimentos 
seguras. Faça ofertas para 
pagamentos antecipados e 
utilize as ferramentas onde 
o recebimento é garantido.

Se seguir essas três di-
cas, garanto que seu fa-
turamento irá aumentar e 
seus recebimentos estarão 
garantidos. Pois do que 
adianta vender e não rece-
ber, não é verdade?

Um Abraço e se cuide!!!

Fernanda Costa.
Criadora do Método 

Vem Receber
@metodofernandacosta

Você está usando a estratégia omnichannel aí em sua empresa?
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Os consumidores tem 
o hábito de trocar produ-
tos que foram adquiridos 
por eles mesmos, ou pre-
sentes. Com isso, exis-
tem muitos conflitos con-
sumeristas, pois vários 
comércios não querem 
fazer trocas de produtos, 
alegando que o consumi-
dor não tem direito de fa-
zê-la. 

Nesse sentido, tanto o 
comerciante e o consumi-
dor devem estar atentos 
no que diz a lei, vejamos: 
amparado pelo Código de 
Defesa do Consumidor 
(CDC), especificamente 
no artigo 49 e parágrafo 
único, diz assim: 

Art. 49. O consumidor 
pode desistir do contrato, 
no prazo de 7 dias a con-
tar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sem-
pre que a contratação de 
fornecimento de produtos 
e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comer-
cial, especialmente por 
telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o 
consumidor exercitar o 
direito de arrependimen-
to previsto neste artigo, 
os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, 
durante o prazo de refle-
xão, serão devolvidos, de 
imediato, monetariamen-
te atualizados.

Podemos extrair da 
leitura da legislação con-
sumerista que toda com-
pra fora do estabeleci-

mento comercial, dentro 
do prazo de sete dias, 
contando do recebimento 
do produto ou assinatura 
de um contrato, realiza-
do por telefone, internet, 
aplicativos móveis, até 
mesmo através de links 
encaminhados por apli-
cativos de mensagens, 

pode o consumidor exer-
cer o seu “DIREITO DE 
ARREPENDIMENTO”. 
Ou seja, desistência da 
compra, no prazo limite 
de sete dias. 

Mas com relação ao 
produto adquirido na loja 
física, como fica a troca 
do produto? Os estabe-

lecimentos comerciais 
não são obrigados a fazer 
troca de mercadorias em 
perfeito estado.  “Nor-
malmente há um acordo 
entre a loja e consumidor. 
Esta, por sua vez, busca a 
fidelização dos clientes, 
pois sabe que ao trocar a 
mercadoria, comumente 
gera-se uma nova ven-
da, o que é uma tática de 
marketing”.  

Porém, o consumidor 
tem sim o direito de fazer 
a troca do produto ou ser-
viço. Isso se dá quando o 
estabelecimento comer-
cial dispõe algum comu-
nicado de que trocas po-
dem ser realizadas dentro 
de um prazo, seja por 
comunicado expresso, no 
âmbito do seu estabeleci-
mento, ou, de informação 
ofertada ao consumidor 
no ato da aquisição do 
produto ou serviço sendo 
o prazo informado dentro 
de 10, 15 ou 30 dias, mas 
essa informação ter que 
estar disponível para o 
consumidor. Caso contrá-
rio, o comerciante (for-
necedor de produtos ou 
serviços), não é obrigado 
fazer troca de produtos, 
mesmo sendo aquele que 
o consumidor comprou 

para dar de presente. 
Também, há obrigato-

riedade de troca caso a 
mercadoria identificar a 
ocorrência de ‘‘vícios’’ de 
qualidade ou quantidade 
que tornem o produto im-
próprio, ou inadequado, 
para o consumo a que se 
destina. Outro ponto a ser 
levado em consideração 
para a troca são falhas 
que não sejam sanadas 
pelo fornecedor no prazo 
máximo de 30 dias (as-
sistências técnicas).

Faz-se importante 
alertar os consumidores, 
que é indispensável apre-
sentação da Nota Fiscal 
do produto e do termo 
de garantia devidamente 
preenchido pelo comer-
ciante para realização da 
troca. Você, consumidor, 
deve exigir a Nota Fis-
cal da compra do produto 
ou do serviço, pois, por 
meio dela que pode ser 
solicitado qualquer tipo 
de serviço.

Independentemente de 
valor de mercadorias, é 
obrigação do estabeleci-
mento comercial emiti-la. 
Para todo tipo de trocas, 
ela deve ser apresentada.

Por hoje é só, um forte 
abraço e cuide-se. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Direito a troca de produto e direito ao 
arrependimento de compra

Direitos e deveres
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Perdas são evitáveis
Existem dois tipos de 

perdas: as físicas e as co-
merciais. Vazamentos e 
problemas na tubulação, 
muitas vezes antiga, re-
presentam 60% da água 
potável desperdiçada. O 
restante se deve aos fur-
tos, fraudes e desvios de 
água, como ocorre em 
ocupações irregulares, por 
exemplo. Muitas vezes há 
também problemas no hi-
drômetro, o aparelho que 
fica nas residências.

Para o pesquisador Pe-
dro Scazufca, o desafio 
é grande, mas é possível 
prevenir o desperdício de 
água. “Exige gestão ade-
quada da distribuição na 
rede de abastecimento, 
gastos com reposição de 
tubulação, detecção in-
teligente de vazamentos, 
com uso de tecnologia 
mais inovadora e setori-
zação. Isso envolve custo. 
Existem técnicas que pos-

sibilitam o diagnóstico 
em toda a cidade, como 
histórico de consumo, in-
clusive nas regiões mais 
carentes”, detalha.

O processo de capta-
ção e distribuição de água 
nunca terá perda zero, 
mas a portaria nº 490 do 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional estipu-
lou que o índice de perdas 
total fique em 25% até 
2034. A porcentagem não 
é exatamente uma meta, 
mas é condicionante para 
investimentos no setor.

Segundo o estudo do 
Trata Brasil, se o país 
atingisse a meta de 25%, 
hoje está em quase 40% 
de perdas, haveria uma 
economia da ordem de 2,2 
bilhões de m³ de água. O 
volume seria suficiente 
para atender 39 milhões 
de brasileiros em um ano.

O patamar de excelên-
cia seria conseguir reduzir 
as perdas para apenas 15% 

do total, muito difícil de 
ser alcançado quando se 
olha a realidade brasileira.

Outra forma de medir 
as perdas é por ligação, 
ou seja, em um ramal es-
pecífico. Hoje a média é 
de 339 litros por ligação 
ao dia. O ideal seria 216 
litros.

Em geral, em locais 
onde há abundância de 
água, as perdas são vistas 
como aceitáveis, mas em 
ambientes e momentos de 
escassez, elas se tornam 
um problema ainda maior.

“Falar em rodízio de 
água ainda é precipita-
do. Mas há uma situação 
crônica no estado de São 
Paulo, por exemplo, com 
limitação de disponibi-
lidade hídrica para o nú-
mero de habitantes. No 
Paraná, a crise já foi anun-
ciada. Uma das medidas 
necessárias é a redução 
de perdas, para retirada 
de menos água do manan-

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

Pesquisar informações 
sobre a saúde dos animais, 
procedência, tipo de boi e 
claro, dados sobre a ido-
neidade do proprietário do 
gado, faz toda diferença a 
quem deseja iniciar seus 
investimentos nesse seg-
mento. A pecuária é uma 
das atividades econômi-
cas mais rentáveis, desde 
que se saiba como com-
prar os animais de forma 
correta, seja através de lei-
lões, feiras ou direto com 
os fazendeiros.

E para ajudar, listei 
cinco pontos importantes 
a serem observados.
1. Saber o tipo, a raça 
do gado que se quer 
comprar

Cada região tem um 
tipo de gado que se adapta 
melhor ao clima e às con-
dições. Seja gado de corte 
ou gado de leite, e também 
é preciso avaliar quanto à 
classe desse boi (idade e 
sexo) e também com re-
lação ao peso do animal. 
Tem quem pense que raças 
com chifres são mais im-
portantes, o que é um mito. 
Na verdade, quanto maior 
o chifre, maior a probabili-
dade de acidentes e maio-
res serão as dificuldades de 
manejo e transporte.

2. Onde comprar e 
quanto gastar?

Vamos citar 3 opções: 
Feiras de gado e exposi-
ções, leilões e claro, a boa 
e velha negociação direto 
com o fazendeiro. A dife-
rença é que nos leilões, o 
fazendeiro não participa 
de qualquer negociação. 
Nas feiras, você até con-
versa com o proprietário 
do gado, mas não pode 
visitar as instalações e 
conhecer como é feita a 
criação. Agora, direto na 
fazenda, e com a presença 
de um veterinário da sua 
confiança, terá contato di-
reto com os animais e sem 
contar que as chances de 
se conseguir um bom pre-
ço são maiores.

3.  Converse com o 
proprietário e examine 
o gado

Conversando com o 
responsável pela criação, 
é possível entender a qua-
lidade do seu rebanho e 
perceber se o mesmo vale 
o investimento. Examine 
os olhos (se estão claros e 
brilhantes); o focinho (se 
está úmido e frio); o pelo 
(tem que estar brilhante e 
limpo); o úbere (se está 
firme e saudável); o peso 
(deve estar na média da 
raça); a mobilidade (faci-
lidade de se levantar, cor-
rer, andar); e o compor-
tamento (vivaz, curioso, 

sem violência). Como já 
citado, estar acompanha-
do de um veterinário da 
sua confiança, é impres-
cindível.

4. Transporte do gado
Tão logo a compra é 

oficializada, na maioria das 
negociações o transporte é 
por conta do comprador e 
não do proprietário. Mas é 
claro que possa haver um 
acordo diferenciado. 

5. O manejo ideal
Em razão do estres-

se que a viagem possa 
oferecer e claro, nenhum 
animal gosta de ter os 
movimentos limitados, é 
importante deixá-lo des-
cansar tão logo chegue 
à fazenda. Alimentá-los 
bem e hidratá-los com 
água fresca e limpa é im-
prescindível o dia todo. 
Um veterinário precisa 
fazer uma primeira avalia-
ção e verificar a necessi-
dade de qualquer remédio 
de urgência. E claro, cari-
nho e tempo, são funda-
mentais para que o gado 
se sinta em casa.    

Investir em gado é aci-
ma de tudo, garantir que 
o animal terá uma vida 
honrada e digna enquanto 
estiver sob seus cuidados. 
Só assim, os rendimentos 
valem a pena.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Investindo na pecuária

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

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

cial, redução da captação 
de novas fontes e ganho 
para o meio ambiente”, 
ressalta o pesquisador.

Diferenças regionais
A região que mais apre-

sentou piora nos índices de 
perdas de água no período 
2015-2019 foi a norte. Ela 
tem também os piores in-
dicadores de saneamento 
e teve 55,2% de perdas na 
distribuição só em 2019, 
ou seja, mais da metade da 
água potável produzida. É 
seguida pelo nordeste com 
45,7% e o sul com 37,5%. 
Já a região sudeste teve 
perdas de 36,1% e a cen-
tro-oeste, 34,4%.

As médias de perdas 
por ligação ao dia, em 
2019, estavam todas fora 
do padrão de excelência. 
O pior desempenho nova-
mente foi o da região nor-
te, com quase o triplo do 
nível ótimo: 639,94 litros 
diários por ligação.

De acordo com o le-
vantamento, o estado de 
Goiás foi o que apresen-
tou a menor perda na dis-
tribuição (29%) e o Ama-
pá, a maior: 74%. Outro 
dado preocupante é que 
15 estados apresentaram 
indicadores ainda piores 
que a média nacional, que 
é de 39%, variando de 40 
a 74% de perdas de água.

Apesar de o cenário 
parecer desalentador, há 
10 cidades com índices 
de perdas já adequados 
às metas estabelecidas 
pelo Ministério. A me-
lhor situação foi verifi-
cada em Blumenau (SC) 
com 16,38% de perdas, 
seguida por Campinas 
(SP) com 20,7%, e Campo 
Grande (MS), 19,9%. Es-
tão também na lista Goi-
ânia (GO), Limeira (SP), 
Maringá (PR), Petrópolis 
(RJ) e ainda Santos, São 
José do Rio Preto e Ta-
boão da Serra, todas em 
São Paulo.

No entanto, entre os 
10 piores resultados, há 
situações extremamente 
preocupantes. É o caso 
de Porto Velho (RO), que 
desperdiça 83,8% da água 
captada.

“É preciso uma redu-
ção consistente nos pró-
ximos anos. Cidades com 
60% de perdas têm mais 
facilidade em chegar em 
50% do que as que têm 
menos de 30%, mas é pos-
sível, já há as que honram 
isso. Mas existe um ci-
clo vicioso. Onde as per-
das são muito altas, há 

indícios de problema na 
gestão, com isso há difi-
culdade de se conseguir 
investimentos, aí os indi-
cadores são piores e tem 
menos recursos”, constata 
Pedro Scazufca.

Tecnologia é aliada
Para Luana Siewert, 

diretora das Asfamas, já 
existe tecnologia capaz 
de monitorar vazamentos, 
mapear ramais e identi-
ficar problemas na rede 
de abastecimento, mas o 
principal desafio é o re-
curso financeiro.

“A grande questão é a 
prioridade no investimen-
to. O Brasil ainda não tem 
acesso à água. As con-
cessionárias são cobradas 
pelo avanço do sistema de 
abastecimento de água e 
de esgoto. Como o recur-
so é finito e a empresa é 
cobrada pela universaliza-
ção do serviço, a redução 
de perdas fica em segundo 
plano”, revela.

Segundo ela, a forma 
mais comum e barata de 
reduzir as perdas em vaza-
mentos é diminuir a pres-
são pelo uso de válvulas 
redutoras. Outra opção é 
a troca da tubulação, que 
tem uma vida útil, mas 
acaba por ser utilizada por 
50 anos.

De acordo com a di-
retora da associação, é 
preciso investimento na 
substituição das redes e 
ramais. No passado, a ma-
nutenção era feita com um 
remendo, o que aumenta-
va as chances de um novo 
problema. Hoje as conces-
sionárias já perceberam 
que a troca do equipamen-
to é mais eficiente.

A grande inovação no 
setor é IOT (Internet das 
Coisas), sensores coloca-
dos ao longo da tubulação 
para análise dos indica-
dores. O problema é que 
são milhares de quilôme-
tros de redes em grandes 
cidades e o processo tem 
um custo alto. Hoje a tec-
nologia já é aplicada, mas 
os sensores estão numa 
distância maior do que a 
indicada.

Quanto às perdas por 
fraudes, elas são percep-
tíveis pelas concessioná-
rias analisando os perfis 
de consumo de cada uma 
das unidades, entendendo 
o porquê de uma redução 
drástica – se o imóvel está 
fechado ou se é furto, por 
exemplo. Para isso, as vi-
sitas de fiscais em campo 
são essenciais.

Panorama global
Em comparação a ou-

tros países, segundo o 
estudo do Instituto Trata 
Brasil, o Brasil registrou, 
em 2019, índice de per-
das piores que os de Ca-
marões (40%), África do 
Sul (34%), Etiópia (29%), 
Reino Unido (21%) e Po-
lônia (17%), entre outros.

Mesmo se olharmos 
apenas para a América 
Latina, o Brasil apresenta 
resultados ruins, sendo o 
5º entre os 10 países ana-
lisados. Ele está mais pró-
ximo do último colocado 
(Colômbia, com 46%) do 
que do primeiro (Chile, 
com 31%).

“Eu acredito que a 
meta de 25% de perdas 
seja factível se tiver alo-
cação de recursos e novas 
metas forem colocadas já 
nas concessões. Um es-
tudo feito pelo governo 
federal em 2019 indicou 
que, para reduzir as perdas 
a 31%, o custo seria de R$ 
59 bilhões. Dinheiro das 
concessionárias e conse-
quentemente do consumi-
dor pela tarifa”, lembra a 
diretora da Asfamas.

Se atingida a meta, 
segundo o estudo, existe 
um potencial de ganhos 
brutos com a redução de 
perdas de R$ 54,1 bilhões 
até 2034. No entanto, pelo 
menos metade deste valor 
precisaria ser reinvesti-
do no próprio combate às 
perdas, gerando um bene-
fício líquido de R$ 27,1 
bilhões em 15 anos.

Pedro Scazufca tam-
bém acredita que o Mar-
co Legal do Saneamen-
to, aprovado em 2020, 
represente um ponto 
de virada para o setor. 
“Estamos no momento 
distantes dos indicado-
res desejáveis. Mas com 
a aprovação do marco, 
melhora a regulação, 
está prevista a universa-
lização do acesso à água 
até 2033, isso melhora a 
eficiência na prestação 
do serviço. Pode indicar 
uma virada, já que tem 
um direcionamento cria-
do para que isso ocorra”, 
conclui o pesquisador.

Fonte: R7

LEIA TAMBÉM: Perdas de água 
em sistemas de abastecimento: índices 
e nova tecnologia

Fonte:
https://saneamentobasico.com.

br/abastecimento-de-agua/crise-bra-
sil-perda-agua-abasteceria-63-mi-
lhoes-pessoas/?utm_source=news-
l e t t e r & u t m _ m e d i u m = R D _ J U -
NHO04&utm_campaign=RD_JU-
NHO04&utm_term=Saneamento%20
B%C3%A1sico&utm_content=Sanea-
mento%20B%C3%A1sico

Aprender a comprar gado da forma correta é o primeiro passo a ser dado por 
quem deseja investir no setor. Então, seguem algumas dicas!
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Grupo UniEduK distribui 
cerca de quatro mil cestas 
básicas durante o mês de junho 

A partir do mês de junho 
até o final do ano, o Grupo 
UniEduK deve distribuir 
cerca de quatro mil cestas 
básicas por mês, benefi-
ciando famílias vulnerá-
veis na região das unidades 
de atuação: UniFAJ, Uni-
MAX e Faagroh. A inicia-
tiva, denominada de “Pro-
jeto Tamo Junto” reforça o 
posicionamento do Grupo 
UniEduK que há 22 anos 
atua com forte posiciona-
mento de responsabilidade 
social e ambiental. 

A proposta do projeto é 
contribuir para diminuir os 
impactos negativos causa-
dos pela pandemia da Co-
vid-19. A distribuição acon-
tece em oito municípios, 

10

educação

Iniciativa para 
contribuir com 
enfrentamento 
da Covid-19 
reforça 22 anos de 
responsabilidade 
social e ambiental 
da instituição

A distribuição ocorre em oito municípios

considerando parcerias 
com Secretarias de Assis-
tência Social e de Saúde, 
além de instituições sociais. 

UniEduK Solidário
Desde o início da pan-

demia, o Grupo UniEduK 
tem atuado com ações para 
contribuir para minimizar os 
impactos negativos causados 
pela Covid-19. Entre as ati-

vidades: desconto na men-
salidade, além de doação de 
álcool gel e máscaras. 

Durante o mês de maio, 
quando se comemora 
o aniversário do Grupo 
UniEduK, foi realizada 
arrecadação de alimen-
tos por meio de alunos de 
vários cursos da UniFAJ, 
UniMAX e Faagroh. No 
total, foram quatro tonela-

das arrecadadas, distribuí-
das em seis municípios. 

O “Projeto Tamo Jun-
to” é mais uma frente de 
atuação, comprovando o 
compromisso de responsa-
bilidade social e ambiental 
de que o Grupo UniEduK 
faz parte!

Campanha do CNA arrecada alimentos 
e tem material didático grátis

A pessoa que levar 
2kg de alimentos ao 
CNA Jaguariúna, que 
serão doados à Casa de 
Acolhimento Irmã An-
tônia, ganha o material 
didático para seu 1º se-
mestre

A nova campanha 
de matrículas do CNA 
Jaguariúna foi planeja-
da para oferecer bene-
fícios que vão além de 
oferecer um ensino de 
idiomas de qualidade: 
oferece descontos es-
peciais a quem se ma-
tricular e ainda vai ar-
recadar alimentos. “A 
pessoa que levar 2 kg 
de alimentos ao CNA 
Jaguariúna, que serão 
doados à Casa de Aco-
lhimento Irmã Antônia, 
ganha o material didá-
tico para seu 1º semes-
tre”, informa o diretor 
do CNA Jaguariúna, 
Fernando Azevedo.

Para garantir o ma-
terial didático, os dez 
primeiros matricula-
dos vão ganhar voucher 
para free book válido até 
30/06. “Temos 10 vou-
chers apenas. Portanto, 
é importante vir o mais 
rápido possível aqui no 
CNA Jaguariúna”, avisa 

Fernando.
O diretor entende que 

é uma campanha muito 
importante porque é uma 
forma do CNA apoiar as 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade. “Para 
o aluno é uma forma de 
ajudar quem necessita, e 
por isso ganha o mate-
rial didático com 100% 
de desconto, gratuito, 
em troca dos 2 kg de ali-
mentos”, incentiva.

Toda a arrecadação 
será doada para a Casa 
Irmã Antonia, entidade 
nova estabelecida e Ja-
guariúna, que promove 
a integração de pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade social e pessoas 
em situação de rua.

O CNA Jaguariúna, 
que oferece cursos de 
inglês e espanhol (esse 
somente online), atende 
a alunos de Serra Negra, 
Amparo, Pedreira, Ja-
guariúna, Santo Antônio 
de Posse e Holambra. A 
unidade de Jaguariúna 
foi escolhida a melhor 
da rede CNA (que tem 
mais de 600 unidades 
espalhadas pelo Brasil), 
em todo o interior do 
estado de São Paulo em 
2019.
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União CUP conta com 108 equipes e se torna a maior 
competição de futebol de base do Estado em 2021

Projeto Bugrinho – Unidade Morungaba conquista 4 vitórias em 4 jogos pela União Cup

Esporte Morungabense

Atualmente a União 
Cup conta com dois grupos 
(A e B), tendo seis equipes 
em cada grupo e cada equi-
pe contando com quatro ca-
tegorias, porém a partir do 
dia 23 de junho tem início 
o grupo C da União Cup, 
o qual contará com sete 
equipes do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, sendo elas, 
CTI – Caraguatatuba/Uba-
tuba, Neuro Sports – Mogi 
das Cruzes, Esplanada – 
São José dos Campos, Bur-

rinho da Central - Taubaté, 
Sacomã Sports – São Cae-
tano, Bola de Ouro – São 
José dos Campos e Aces 
Sports – Guarulhos.  Já no 
dia 30 de junho está previs-
to para ter início o grupo 
D da competição que será 
disputado na região cen-
tro oeste do estado de São 
Paulo e contará com oito 
equipes, são elas, Ferroviá-
ria, Novorizontino, Tanabi, 
Catanduvense, Noroeste, 
Votuporanguense, Barretos 

e Olímpia. 
A exemplo dos grupos 

A e B, as equipes que com-
põem os grupos C e D tam-
bém irão usar os nomes de 
seus projetos ou franquias 
para disputar a competição. 
Os quatro grupos seguirão 
o mesmo regulamento e 
ao final das fases regionais 
haverá outra competição 
entre os campeões da cada 
categoria de cada grupo, os 
quais, disputarão a final es-
tadual.

Maior competição de 
futebol de base 

Com a inclusão de 
mais dois grupos (C e D) 
a União Cup será a maior 
competição de futebol 
de base do estado de São 
Paulo em 2021 e certa-
mente chegou para ficar 
devido ao alto nível téc-
nico dos atletas, organi-
zação e custos reduzidos. 
No total serão 27 repre-
sentantes, 108 times, mais 
de 2.800 jovens atletas en-

tre 10 e 14 anos e aproxi-
madamente 200 integran-
tes de comissões técnicas, 
ou seja, a competição terá 
3.000 pessoas envolvidas 
diretamente, sem contar o 
grande numero de profis-
sionais envolvidos com as 
arbitragens. 

Campeões Estaduais de 
2021

Os quatro grupos segui-
rão o mesmo regulamento e 
ao final das fases regionais 

será realizada outra compe-
tição, a qual será disputada 
apenas pelos campeões da 
cada categoria de cada gru-
po, ou seja, os campeões 
sub 11, sub 12, sub 13 e 
sub 14 dos grupos A, B, C 
e D. As equipes irão se en-
frentar em um quadrangu-
lar possivelmente na cidade 
de Ubatuba entre os meses  
novembro e dezembro. Na 
oportunidade serão conhe-
cidos os campeões estadu-
ais de cada categoria.

Seguindo todos os pro-
tocolos de segurança, hi-
gienização, distanciamen-
to social e capacidade de 
público exigida por lei, na 
manhã do sábado, 12, as 
equipes do Projeto Bugri-
nho – Unidade Morungaba 
enfrentaram as equipes do 
Star Soccer em Paulínia 
em jogos válidos pela pe-
núltima rodada da primei-
ra fase da União Cup. Com 
os excelentes resultados 
alcançados fora de casa as 
equipes bugrinas sub 12 
e sub 14 que, já estavam 
classificadas para a se-
gunda fase da competição, 

garantiram também a lide-
rança de seus respectivos 
grupos com uma rodada de 
antecedência. Confiram os 
resultados:
- Projeto Bugrinho 2x0 

Star Soccer (Sub 11)
- Projeto Bugrinho 1x0 
Star Soccer (Sub 12)**
- Projeto Bugrinho 2x0 
Star Soccer (Sub 13)
- Projeto Bugrinho 6x0 

Star Soccer (Sub 14)**
** Classificado para se-
gunda fase

 
Paralisação e jogos 
amistosos 

Devido ao aumento dos 
casos da Covid-19 em toda 
as regiões e ao jogo atrasa-
do entre Atlhétic Academy 
x Galos Talentus ( Grupo 
B ), a comissão organiza-
dora decidiu paralisar a 
competição por 15 dias, 
sendo que, a mesma retor-
na no dia               4 de ju-
lho com os confrontos da 
última rodada da primeira 
fase. Dessa forma, no dia 

10 de julho tem início a se-
gunda fase da competição 
com os jogos de ida

Na próxima semana as 
cinco categorias do Pro-
jeto bugrinho – Unidade 
Morungaba estarão jogan-
do amistosamente na cida-
de de Atibaia. Os jogos fa-
rão parte das festividades 
de aniversario da cidade e 
do evento de inauguração 
do novo estádio municipal 
daquela cidade. Confiram 
a programação.
Quinta Feira (24/06)
15h – Brasinha x Projeto 
Bugrinho (Sub 10)
15h50 – Brasinha x Proje-

to Bugrinho (Sub 11)
16h40 – Brasinha x Proje-
to Bugrinho (Sub 12)
Sexta Feira (25/06)
15h – Projeto Bugrinho x 
Trinity Sports - SP (Sub 
14)
16h – Projeto Bugrinho x 
Trinity Sports - SP (Sub 
13) 

Prof. Julio 
do Vadu

DIVULGAÇÃO
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Fabi Franco
Consultora de imagem e 
Personal Stylist 

Adoro o mundo 
digital e, de uma 

forma leve e 
descontraída, 

compartilho as 
minhas descobertas 

diárias adepta da 
vida equilibrada 

aonde a positividade 
faz parte do meu dia-

a-dia

“

“

Qualidade de vida – dicas valiosas
Você sabe o que é qualidade de vida? 
Primeiro de tudo, as pessoas associam esse conceito a vários fatores como: comer bem, praticar 
atividade física, cuidar da saúde mental, ter mais tempo para se cuidar ou até mesmo acordar 
mais cedo. Entretanto, o fato é que quando fazemos algo que nos causa bem estar já associamos a 
qualidade de vida. 
Mas, movimentar o corpo, ter uma boa alimentação, dormir bem ajudam a manter um corpo 
saudável. Portanto, quero dar algumas dicas valiosas sobre qualidade de vida! 
Comer bem:
Certamente, cuidar da alimentação nos faz atingir um maior resultado na questão saúde. Porém, a 
falta de cuidado com o que comemos pode ser um gatilho para desenvolver doenças. Assim, podemos 
salientar que alimentos ricos em gorduras saturadas, como sódio e açucares podem levar a: 
Infarto;  
Derrame;  
Hipertensão; 
Obesidade;  
Diabetes e até câncer.
Entretanto, não é difícil incluir bons alimentos no cardápio e que podem te levar a longevidade. 
Cientistas da universidade PARK dos Estados unidos concluíram que consumir mais oleaginosas 
reduz muito os riscos de males cardíacos, entre 25% e39% quando consumidos pelo menos cinco 
vezes por semana. 
Certamente elas são ricas em gorduras boas como ômega 3, que diminuem as taxas de colesterol 
ruim e evitam a formação de placas de gorduras que entopem as artérias. Assim, o centro de 
pesquisas médicas de Cardiff no país de Gales comprovou que vítimas de ataques cardíacos 
aumentaram as chances de evitar novos problemas em 29% quando passaram a comer peixe pelo 
menos duas vezes por semana, isso por causa da presença do ômega 3.  
Resumindo, alimente-se bem.

Dormir bem:  
Certamente, ter boas noites de sono ajudam a repor as energias, afinal, é fundamental para o 
organismo. Um estudo da American Academy of Sleep confirmou que dormir bem é uns dos 
segredos para a longevidade. Dos 2800 participantes da pesquisa, 46% que relataram insatisfação 
com a saúde tinham má qualidade de sono.
Além disso, outra pesquisa da Associated Professional Sleep  Societies afirma que quem sofre de 
insônia crônica corre três vezes mais riscos de morrer em comparação a pessoas que não sofrem com 
o problema. Portanto, para os pesquisadores, o ideal é pelo menos 7 horas e meia de sono por dia. 
 
Atividade física:
Atividade física gera muitos benefícios a saúde. Mais importante, dizer não ao sedentarismo 
significa o afastamento de várias doenças como: 
Doenças cardiovasculares;
Diabetes;
Hipertensão;
Além dar energia e disposição. 

Controle de peso: 
Certamente manter uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física regular é o 
casamento perfeito para ficar em forma, pois o excesso de peso e obesidade pode aumentar os 
riscos de:
Diabetes;
Derrame;
Hipertensão;
Apneia;
Além disso, a obesidade está por trás de 30% dos casos de câncer. Portanto, a regulação da dieta 
e de extrema importância. Também tem uma grande melhora na saúde e a autoestima segundo 
pesquisas feitas pelo hospital das Clínicas.

Controle o seu estresse:
Infelizmente o estresse pode contribuir para o aparecimento de doenças psicofisiológica. Portanto, 
é preciso observar e monitorar, pois quanto mais alto for o seu nível de estresse maior será a 
deterioração física e psicológica da pessoa. Resumindo, o estresse pode ser um fator de grande risco.

1. É uma peça que te agrada?
2. Gosto do tecido?
3. Gosta do caimento?
4. A cor combina com você? 
5. Combina com outros itens do seu guarda-roupa?

Lavar o cabelo com 
água muito quente;

Secar o cabelo com 
esfregando com a 
tolha;

Uso excessivo de 
secador;

Falta de tratamento 
de acordo com a 
necessidade do 
cabelo;

Dias úmidos. 

Checklist da compra perfeita 

Você sabe o que causa frizz no cabelo? Como harmonizar com vinhos
Branco leve Sauvignon Blanc Pinot Grigio - frutos do 
mar, saladas e queijos macios;

Branco Aromático Moscato Riesling - pratos tailandeses 
e asiáticos;

Branco encorpado Chardonnay Semillon - massas com 
molho de queijo bem temperadas, peixes, frutos do 
mar e molhos;

Rosé  Pinot Noir Merlot -  pizza, salada, entrecôte 
grelhado;

Rosé seco Merlot Malbec - comida japonesa, saladas, 
mariscos, pratos com queijo Predominante;

Tinto leve Pinot Noir Grenache - espaguete ao sugo;

Tinto médio Barbera Merlot - risoto com queijo e filé 
com gorgonzola;

Tinto encorpado Cabernt sauvignon Malbec - jantar de 
confraria, carnes vermelhas suculentas.

Você sabe o que é estilo Hi-Lo e como usá-lo? 
O estilo HI-LO já se tornou o queridinho das fashionistas! A eterna 
Carrie Bradshaw da série SEX THE CITY foi uma das pioneiras deste 
estilo que atualmente virou tendência.

O estilo sai do óbvio e vem ganhando espaço na hora de compor 
os looks criativos modernos e arrojados esse estilo nos convida a 
brincar com as regras de dress cod e criar combinações incríveis. 
Mas afinal de contas, o que é Hi-Lo?

Esse termo é usado para combinar peças opostas, como peças 
sofisticados de luxo com peças mais baratas e populares ou até 
mesmo peças básicas. Por exemplo: Uma peça de couro mais 
pesado com uma de seda. 

Sabe aquela peça de paetê que você só usaria para um evento 
noturno? Você pode combiná-la com uma peça casual do dia a dia.

Um estilo urbano com um estilo glan. A chave desta tendência é 
usar a criatividade e a ousadia. 
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Jaguariúna de mãos dadas: Projeto abraçado pelos comerciantes de Jaguariúna, que, 
juntando as mãos, buscam a oportunidade de melhorar seus ganhos durante a pandemia do 
coronavírus. Nos prêmios não há investimento para o comerciante. O projeto deve sortear 
um cliente que compra no comércio local com um Iphone 12, na caixa, lacrado e um vale 
compra de R$ 1.000,00 para consumir no comércio com um número da sorte.
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

EDITAIS DE PROCLAMAS

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

SIRLAEU OLIVEIRA DA SILVA e PRISCILA 
MARTINS DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, pintor, solteiro, nascido em IBIRATAIA, 
BA, no dia 15 de setembro de 1991, residente e domi-
ciliado na Rua Pedro Maion, Nº 410, Parque Florianó-
polis, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALMIR JESUS 
DA SILVA e de ZÉLIA DE JESUS OLIVEIRA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida 
em CUBATÃO, SP, no dia 14 de fevereiro de 2000, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Maion, Nº 410, 
Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
DENILSON FERREIRA DOS SANTOS e de MA-
RIA APARECIDA MARTINS PEREIRA. 

JOSÉ DOS SANTOS SILVA e ELIENE DE JESUS 
MOURA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador 
de produção, solteiro, nascido em MONTE SAN-
TO, BA, no dia 09 de fevereiro de 1974, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Maion, Nº 361, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTÃO 
DA SILVA e de ALICE DA SILVA SANTOS. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida 
em MONTE SANTO, BA, no dia 03 de dezembro de 
1975, residente e domiciliada na Rua Pedro Maion, Nº 
361, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de MANOEL CARDOSO DE MOURA e de MARIA 
BERNADETE DE JESUS. 

WALLYSON HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e 
ANGELICA MORAES DA SILVA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, analista de software, solteiro, nas-
cido em PETROLÂNDIA, PE, no dia 17 de outubro 
de 1996, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, 
Nº 359, Recanto Jaguary, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
EDIVALDO SILVA DOS SANTOS e de JACILEIDE 
DA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, analista financeira, solteira, nascida em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 31 de outubro de 1994, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Ja-
guary, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDUARDO MO-
RAES FERREIRA DA SILVA e de HELENA DOS 
SANTOS DA SILVA. 

OCIMAR GASPAR e ELISANGELA SILVA DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, pintor, 
divorciado, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 
14 de outubro de 1967, residente e domiciliado na 
Rua Guilherme Venturini, Nº 364, Bom Jardim, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de ANGELIN GASPAR e 
de MARIA APARECIDA VERISSIMO GASPAR. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em ARACAJU, SE, no dia 12 de agosto de 
1982, residente e domiciliada na Rua Presidente Juce-
lino Kubitschek de Oliveira, Nº 2080, Jardim Paulista, 
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, filha de JOSÉ 
VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO e de MARILENE 
DA SILVA. 

ADILSON BISPO FELIX e RUBIA MARINHO 
ROSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
lavanderia, divorciado, nascido em SALTO, SP, no 
dia 25 de outubro de 1976, residente e domiciliado na 
Rua Portugal, Nº 319, Jardim Santa Cruz, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de HELENO BATISTA FELIX e de 
LEONICE GRIZOSTE BISPO FELIX. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, advogada, divorciada, nascida 
em SÃO CAETANO DO SUL, SP, no dia 27 de maio 
de 1977, residente e domiciliada na Rua Portugal, Nº 
319, Jardim Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CLAUDIO MARINHO ROSA e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS ROSA. 

LUÍS FERNANDO DA SILVA e LARISSA LUARA 
COSTA VIEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
motorista, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 28 de abril de 1992, residente e domiciliado 
na Rua Pedro Maion, Nº 145, Parque Florianópolis, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ CARLOS DA 
SILVA e de RAQUEL APARECIDA VICENTINI DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, administra-
dora, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 25 
de fevereiro de 1998, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Maion, Nº 145, Parque Florianópolis, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de ALVARO PIRES e de LAURIA-
NA COSTA VIEIRA. 

ADILSON PAGLIATTO JÚNIOR e JÉSSICA SILVA 
DE MELO. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, 
divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 16 de 
novembro de 1992, residente e domiciliado na Rua 
Novaes, Nº 34, Terras da Capela de Santo Antônio, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ADILSON PAGLIATTO 
e de ANGELA MARIA ZAPPAROLI PAGLIATTO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nas-
cida em PALMEIRA DOS ÍNDIOS, AL, no dia 11 de 
julho de 1996, residente e domiciliada na Rua Novaes, 
Nº 34, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de DAVI DE MELO e de LUCIENE 
DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 17 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 18 de junho de 2021  à  24 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 
115º Leticia Lanza e Silva  

 
 

Holambra, 18 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 18 de junho de 2021  à 24 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 
41º Samira Andrade Costa Pita  
 

 
Holambra, 18 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. 


