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Governo do Estado prorroga mais uma
vez a fase de transição do Plano SP
Todo o estado permanece na mesma etapa do programa que define o funcionamento dos setores econômicos durante a pandemia da Covid-19
Nesta quarta-feira, 23, o governo estadual anunciou a pror-

rogação da fase de transição do
Plano SP até 15 de julho. A me-

dida inclui o Departamento Regional de Saúde 7 (DRS-7), com

Lote com 3 milhões de doses
da vacina da Janssen chega
ao Brasil

sede em Campinas, mas algumas
cidades adotam regras mais res-

tritivas por conta da pressão no
sistema de saúde.
Página 3

Obras da nova ETA
entram na fase de
fundação e concretagem
DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

Nova estação amplia abastecimento da cidade
Imunizante foi doado pelos Estados Unidos

Três milhões de doses de
vacinas da Janssen contra a
Covid-19, doadas pelo gover-

no norte-americano, desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em

Campinas, na manhã desta sexta-feira, 25. O lote é avaliado
em R$145 milhões. Página 3

Prefeitura de Pedreira reforma e constrói
ciclofaixa ao lado do Rio Jaguari
DIVULGAÇÃO

As obras de construção da
Estação de Tratamento de Água
(ETA) 5 de Jaguariúna entraram nesta semana na fase das
fundações. Segundo a Secreta-

ria Municipal de Planejamento
Urbano, estão sendo executados
serviços de escavação e concretagem das fundações da obra.
			 Página 3

Prefeito de Campinas
acompanha chegada de
vacinas da Janssen a Viracopos
Mais de dois milhões de
vacinas contra a Covid-19 da
Janssen chegaram na manhã
desta sexta-feira, 25, ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O prefeito de Campinas,

Dário Saadi, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o embaixador dos Estados Unidos no
Brasil, Todd Chapman, e outras
autoridades acompanharam a
chegada das doses.
Página 5

Prefeito e secretário de
Esportes de Posse pedem apoio
para Secretaria Estadual

Trabalho sendo realizado na orla do Rio Jaguari

Por meio de convênio firmado
com o Ministério do Turismo do
Governo Federal, a Prefeitura de

Pedreira está desenvolvendo as
obras de construção e reforma da
ciclofaixa localizada na orla do

Rio Jaguari, no bairro Vila São
José. Está sendo investido no projeto R$299.184,46.
Página 5

O diretor de Esportes e Lazer de Santo Antônio de Posse, Carlos Roberto Ortiz de
Campos Filho, o Professor
Carlão, e o prefeito municipal,
João Leandro Lolli, estiveram
nesta semana na Secretaria de
Esportes do Estado, em São
Paulo, para uma reunião com o

secretário Aildo Ferreira. Eles
pediram o apoio da Secretaria
para a viabilização de projetos
de esporte e lazer na cidade,
pleiteando em especial que a
Posse seja contemplada com o
projeto “Areninha” do governo
estadual.
Página 5
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Sol com
algumas nuvens.
Não chove.
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Vacina para todos
A cada dia mais brasileiros
são imunizados contra a Covid-19. A cada dia mais
doses são distribuídas
em todos os estados.
Mas, ainda que o
Brasil esteja avançando em vacinação, é importante que a população mantenha medidas
de prevenção e controle
orientadas pelo Ministério
da Saúde. É adotando medidas
simples que salvaremos mais vidas.

www.gazetaregional.com.br

Lembrando que a imunização
completa contra o coronavírus ocorre apenas 15 dias
após a segunda dose da
vacina. Por isso, mesmo após receber a primeira dose é preciso
continuar tendo todos
os cuidados: uso de
máscara de proteção,
álcool em gel e distanciamento social.
O cuidado é de cada um. A
responsabilidade é de todos.

/gazetaregional.jaguariuna
recepcaogazetaregional@gmail.com
@jornalgazetaregional
Rua Cândido Bueno, 1299 – Sala 4 - Piso Superior
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna

Primeira homenagem às famílias pioneiras

Tomaz de Aquino Pires*
O Prefeito municipal, Gustavo Reis, instituiu homenagem
a fim de honrar as famílias pioneiras, aquelas construtoras
da primeira fase da História de Jaguariúna. Contou com
sessões solenes no Teatro Municipal Dona Zenaide. Integram as comemorações à emancipação político-administrativa do município e aos anos de história deste povo. Foi
um reconhecimento público à trajetória de lutas, trabalho
e dedicação das famílias que semearam e alicerçou o desenvolvimento da cidade, repleto de valiosas conquistas e
valorosos personagens. A primeira homenagem aconteceu
na noite de uma quinta-feira, dia 06 de outubro de 2011,
às 20 horas. E lá estiveram presentes um representante das
seguintes famílias: 1- Família Ataliba Nogueira de Moraes.Família Bandeirante. O barão foi um dos fundadores da
Mogiana. Escritora e Restauradora – Abigail. 2- Família
Baldassin – Imigração Italiana, genealogista, memorialista
Leontina. 3- Família Bergamasco- Pintor/ Escultor - Antônio .A. Bergamasco. 4- Família Fontanella- Família Italiana- Longevidade- Armando. 5- Família Abrucês- Defensor
do Patrimônio Histórico- Político, Pedro. 6-Família Marim- Imigração Espanhola. Assistência Social- Bernadete.
7- Família Mantovani- Traballho/ Benemerência- Moacir

Mantovani. 8- Família Almeida – Tabelionato- 4ª geração- Fernanda. 9- Família Parizi – Educação- Presidente
de Câmara- Prof. Plínio. 10-Família Malachias- Família
Negra- Esportes- Moacyr. 11-Família Sirio-Libanesa- Educação- Prefeito- Prof. Maurício. O homenageado recebeu
uma medalha com o brasão da Bandeira Municipal com
os dizeres “Fide et Labore” e um certificado. O brasão
cunhado na medalha destaca os elementos fundamentais
que integram a identidade de nossa história: o Rio Jaguari, a onça preta, e os ramos de café. Por ser uma homenagem Municipal estritamente ligada à História da cidade,
o Prefeito Municipal incumbiu a Casa da Memória Padre
Gomes de fornecer o acervo que registra a trajetória das
famílias pioneiras, uma vez que todas elas contribuíram
para que a história da Antiga Vila de Jaguary se traduzisse na pujante Jaguariúna do século XXI. A Casa da Memória participou em parceria com a comunicação social,
desta nobre e merecida homenagem às famílias pioneiras,
indicando aquelas que trouxeram suas fotografias e documentos históricos para esta instituição., O homenageado
destacou-se por ser colaborador da Casa da Memória: com
fotografias, documentos, genealogia, por serem escritores,

artistas, memorialistas, patrimonialistas, pela abnegação,
altruísmo, benemerência oupor ser membro longevo da família pioneira homenageada. Sempre procuramos saber de
sua aquiescência ao programa. Quando a família dá a sua
adesão ao programa, é agendada uma visita e oficializa-se
o convite. Para tanto procura-se saber, com antecedência,
se há anuência da família, se tal homenagem é bem-vinda,
se lhe agrada a oficialização pessoal do convite. De posse
destas informações é que se viabiliza a homenagem. Memoráveis noites de luzes, cores, flores , fotos como lembranças, música do Coral Municipal, corredores do teatro
decorados com fotos da história da família. Juntos fazemos diariamente nossa história e registramo-la nesta Casa
da Memória, coletando diariamente o acervo neste tipo
de Arquivo Público, de Museu, zelando pela paisagem
cultural de Jaguariúna, publicando textos nos semanários
locais, apresentando a cada ano exposição fotográfica
sobre a História e Memórias da Cidade.
Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Sintomas da síndrome maníaca
Sandra R. Ribeiro*
A euforia ou alegria patológica, a expansão do Eu constituem a base da síndrome maníaca. Além disso é fundamental e está quase sempre presente a aceleração de
todas as funções psíquicas. Manifesta-se como agitação
psicomotora, exaltação e pensamento acelerado. A atitude geral da pessoa é alegre, brincalhona ou irritada, arrogante. Além das alterações propriamente do humor (euforia, elação) e do ritmo psíquico (aceleração), na esfera
ideativa verifica-se um pensamento em geral superficial
e impreciso; a pessoa fala mais do que pensa. Pode-se
observar os seguintes sinais e sintomas nas síndromes
maníacas: aumento da autoestima. A pessoa sente-se superior, melhor, mais potente, engrandecimento do Eu.
Insônia, mais precisamente a diminuição da necessidade de sono. Produção verbal rápida, fluente, persistente
e sem lógica. Tendência irresistível de falar sem parar,
irritabilidade, arrogância, heteroagressividade, desinibição social e sexual, tendência exagerada a comprar objetos, mania de grandeza e alucinações.
Em tempos de pandemia: diante do cenário de confinamento, distanciamento social e falta de perspectiva, é
preciso se atentar às emoções que se fazem mais presentes e se há uma grande dificuldade de lidar com a realidade e de se reinventar diante do mal-estar atual, uma
vez que esses sentimentos podem gerar sintomas patológicos e desencadear quadros de depressão ou de mania,
ou seja, servir como gatilho emocional. Dessa forma,
uma pessoa aparentemente produtiva e extremamente
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entusiasmada pode estar passando, na verdade, por condição psiquiátrica complexa: a bipolaridade. Durante a
fase de mania ou euforia é comum que haja maior comportamento de desinibição, gastos excessivos e aumento
da irritabilidade, variando os níveis. O episódio pode ser
um desafio também para as famílias que por causa do
isolamento social passam mais tempo juntas.
O transtorno bipolar se caracteriza por oscilações entre estado de depressão, em que a pessoa pode ser tomada por intensa ideação de ruina e pela mania, sendo
tomada por sentimento de impotência e perde a noção
de perigo. Ambas podem levar a situações de alto risco. A compreensão dos quadros é importante: é preciso diferenciar os aspectos da personalidade, uma crise
de mania ou de depressão. Isso é fundamental para
a reconstrução dos laços afetivos que se desgastaram
por desconhecimento sobre a doença.
O transtorno bipolar não é recente na história da humanidade. Sabe-se que episódios maníaco-depressivo são descritos há anos como doenças, entretanto, o
modo como nos relacionamos com ele se modificou
intensamente ao longo dos tempos. Na atualidade o
transtorno bipolar compõe o rol do DSM-V (Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais). A
definição do transtorno bipolar está diretamente relacionada ao seu caráter fásico, episódico, semelhante aos de outros transtornos mentais e neurológicos,
assim verificam-se episódios maníacos, depressivo e
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maníaco-depressivo. “Mesmo utilizando as mais adequadas estratégias medicamentosa, o curso do transtorno é frequentemente, caracterizado por sintoma
crônico e por altos índices de recaída e internações.
O transtorno bipolar é uma doença crônica que afeta
uma população entre 15 a 44 anos é considerada a
sexta maior causa de incapacidade médica mundial,
pois associa-se, a altas taxas de desemprego, dificuldades relacionadas com o trabalho e stress interpessoal”. Atualmente teve um aumento drástico.
Critérios diagnósticos para os transtornos maníacos
segundo o DSM-V. Período de pelo menos uma semana com sintomas bem-demarcados de: humor persistente elevado, irritado ou expansivo.
Nas síndromes maníacas a pessoa pode ir do “amor”
ao “ódio” e obter consequências drásticas pelo fato de
não conseguir manter um autocontrole. Vivencia tudo
com muita intensidade. É necessário buscar ajuda de
um profissional da saúde mental, por causa dos danos
causados à saúde física e mental. O tratamento é feito
por meio de terapia e do uso de medicamentos.
Saúde para todos nós!

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884
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Governo do Estado prorroga mais uma
vez a fase de transição do Plano SP
DIVULGAÇÃO

Todo o estado permanece na mesma etapa do
programa que define o funcionamento dos setores
econômicos durante a pandemia da Covid-19
Nesta quarta-feira, 23,
o governo estadual anunciou a prorrogação da fase
de transição do Plano SP
até 15 de julho. A medida
inclui o Departamento Regional de Saúde 7 (DRS7), com sede em Campinas, mas algumas cidades
adotam regras mais restritivas por conta da pressão
no sistema de saúde.
A própria Prefeitura de
Campinas ampliou o toque
de recolher para o período
entre 19h e 5h e fechou o
cerco contra as aglomerações. A medida vale até
30 de junho, em princípio.
Outros municípios, como

Mogi Guaçu e Mogi Mirim, também adotaram regras semelhantes.
Doria fez o anúncio
durante a coletiva de imprensa e afirmou que a decisão se deve aos números
da pandemia, que continuam altos, e após recomendação do Centro Estadual
de Contingência da Covid-19. As regras de funcionamento das atividades
econômicas não mudam.
“Devido aos índices ainda
elevados de casos, internações e óbitos da pandemia
em São Paulo, o governo
do estado vai seguir, mais
uma vez, a recomendação

do centro de contingência”, informa.
Regras da fase de
transição
Atividades
comerciais:
atendimento presencial entre 6h e 21h;
Atividades religiosas: atividades presenciais individuais e coletivas;
Serviços gerais (restaurantes, cultura, salões de beleza, academias);
Atendimento presencial
entre 6h e 21h - até 40% da
capacidade de ocupação
dos estabelecimentos;
Toque de recolher de 21h
às 5h.

Obras da nova ETA entram na
fase de fundação e concretagem

A fase de transição do Plano São Paulo foi implantada no estado em 18 de abril. Desde então, foi flexibilizada
em diversos momentos

Lote com 3 milhões de doses da
vacina da Janssen chega ao Brasil

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

Nova estação amplia abastecimento da cidade

As obras de construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) 5
de Jaguariúna entraram
nesta semana na fase das
fundações. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, estão
sendo executados serviços
de escavação e concretagem das fundações da
obra.
“Essa etapa das obras
começou nesta semana
e deve ser executada por
mais duas semanas. Após

essa etapa, serão iniciadas as obras de estrutura
da nova ETA”, explica o
engenheiro da Secretaria
de Planejamento Urbano,
Carlos Marciano.
A nova estação irá ampliar em 50 litros por segundo o abastecimento da
cidade. A previsão para
a conclusão da obra, sob
responsabilidade da empresa Target, é até dezembro deste ano. A obra está
orçada em R$3,1 milhões,
com recursos do Financia-

mento à Infraestrutura e ao
Saneamento (Finisa), da
Caixa Econômica Federal.
Segundo a vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente,
Rita Bergamasco, a ETA
5 é uma obra muito importante para Jaguariúna,
que não tem ampliação
na ETA Central desde dezembro de 2000. “É uma
obra necessária e que será
fundamental para acompanhar o desenvolvimento
da cidade”, afirma.

Imunizante foi doado pelos Estados Unidos

Três milhões de doses de vacinas da Janssen
contra a Covid-19, doadas
pelo governo norte-americano, desembarcaram no
Aeroporto Internacional
de Viracopos, em Campinas, na manhã desta sexta-feira, 25. O lote é avaliado em R$145 milhões.
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, acom-

panhou a chegada dos
imunizantes, ao lado do
embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, Todd
Chapman. Queiroga agradeceu a colaboração do
governo americano.
“Nesse momento recebemos essa doação, mas,
no futuro, Brasil e Estados Unidos farão, juntos,
muito mais pelos países

da América Latina e pelos países mais pobres que
também enfrentam essa
doença”, afirma o ministro.
O imunizante, de dose
única, está aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
para uso emergencial e é
produzido pela farmacêutica Johnson & Johnson.

Cringe: Entenda o termo que
está em alta na internet
Tomar café da manhã,
usar emoji, falar litrão ou
boleto, usar calça skinny, não superar o amor
por Harry Potter, partir o
cabelo de lado, usar sapatilha de bico redondo
e outros hábitos são considerados “cringe” por
integrantes da geração Z.
Cringe é um adjetivo usado para classificar pessoas que fazem coisas fora
de moda, ultrapassadas,

cafonas mesmo.
Eles também costumam classificar atitudes
ou objetos. Nesse caso,
ela é usada como sinônimo de vergonha alheia.
A geração Z é formada
por jovens nascidos entre
o final dos anos 1990 e
os anos 2010. Parte deles passou a classificar
os millennials, nascidos
entre 1980 e 1996, como
cafonas e antiquados por

conta desses costumes e
preferências: super cringe.
No Brasil, a repercussão do termo aumentou
depois que a podcaster
Carol Rocha publicou,
no Twitter, uma pergunta sobre o que os jovens
da geração Z “acham um
mico” nos millenials. Na
sequência, ela comentou:
“acho q falar mico já passou, é cringe né”.

DIVULGAÇÃO

Palavra virou centro de 'guerra geracional' e expõe diferenças entre millennials e geração Z

rmc
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Artur Nogueira

Lucas Sia sanciona PL que tomba Corporação e
Retreta como bens imateriais e culturais
Ato vai de encontro às celebrações de aniversário de 97 anos da Corporação Musical
O prefeito Lucas Sia
(PSD) sancionou, na tarde de quinta-feira, 24, o
Projeto de Lei (PL) que
tomba a Orquestra Sinfônica Jovem e o Projeto
Retreta - ambos fruto da
Corporação Musical 24 de
Junho - como bens de natureza imateriais e culturais de Artur Nogueira. O
PL, de autoria do vereador
Melinho Tagliari (DEM),
foi assinado durante cerimônia restrita na sede da
banda.
O ato vai de encontro às
celebrações de aniversário
de 97 anos da Corporação,
comemorado nesta quinta-feira. Fundada em 1924
pelo português Daniel Cezário de Andrade, a famosa
“banda”, como é chamada
pelos nogueirenses, é considerada a mais antiga instituição da cidade de Artur
Nogueira e atende milhares de jovens e adolescentes anualmente.
A Orquestra Sinfônica,
que se tornou bem imaterial é resultado da parceria
entre a Prefeitura de Artur
Nogueira e a Corporação Musical 24 de Junho.
Formada por professores,

alunos e voluntários, a Orquestra é reconhecida por
todo o território nacional,
e até mesmo no exterior,
como um grupo de excelência.
O grupo de músicos
conta com o apoio de diversos artistas e da imprensa local, inclusive da
EPTV Campinas, afiliada da TV Globo, que no
ano de 2018 escolheu a
Orquestra Sinfônica para
abrilhantar o programa especial em comemoração
aos 40 anos da emissora,
ao lado de grandes nomes
da música sertaneja.
Segundo Sia, o tombamento tem a intenção
de valorizar os trabalhos
sociais e educacionais
desempenhados pela Corporação, e que colaboram
para o desenvolvimento do
município. “Nossa banda
constitui parte da identidade de Artur Nogueira, já
que ela foi fundada antes
mesmo da emancipação
da cidade. Mais uma vez
estendo meus parabéns
à essa maravilhosa instituição e reafirmo meu
compromisso de sempre
apoiar essa nobre causa”,

DIVULGAÇÃO

destaca Sia.
Além do prefeito, estiveram presentes na cerimônia a chefe de gabinete
Mayra Barbosa, a secretária de Educação Débora
Sacilotto, e o secretário
de Cultura Renato Carlini. “Eu me considero um
membro dessa equipe, e é
motivo de muito orgulho

celebrar esse quase centenário da corporação, da
qual grande parte da minha
família fez parte”, disse
Carlini.
“Sou apaixonada por
esse projeto incrível que é
a Corporação, que fez parte da minha infância. Posso citar várias coisas que a
música consegue fazer com

as nossas crianças, desde o
lado pedagógico, até o lado
psicológico e intelectual.
Gratidão pelo trabalho incrível, e destaco que a secretaria de educação está
sempre de portas abertas
para que a banda possa fazer cada vez mais por nossas crianças”, complementou Débora.

Projeto Retreta
Em 2010, em parceria
com o Prefeitura de Artur
Nogueira, a Corporação
Musical deu vida ao Projeto
Retreta, que hoje conta com
mais de 3 mil alunos atendidos de forma gratuita na
sede da banda e nas escolas
municipais. Conforme o secretário de Cultura Renato
Carlini, o projeto oferece
aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto
coral, com vistas à formação de público e de músicos
para as mais diversas formações, bem como a difusão da música como método
de propagação de cultura.
“Comemorar mais um
ano da Corporação 24 de
Junho é motivo de muito
orgulho para nós cidadãos
nogueirenses. A cultura de
nosso município teve seus
alicerces nesta entidade
quase secular. E hoje, através do Projeto Retreta, difunde a arte da música de
uma maneira abrangente,
não fazendo distinção de
classe social ou idade. Enquanto secretário de Cultura fico muito feliz em fazer
parte, e fortalecer essa Instituição”, destaca Carlini.

Cosmópolis

Cidade recebe subestação de
energia elétrica da CPFL Paulista
A CPFL Paulista finalizou a construção da nova
subestação de energia com
capacidade de 20 MVA e
está trabalhando na construção de 43 quilômetros de
rede de distribuição da rede
elétrica que deve beneficiar
os cerca de 73 mil clientes
nos municípios de Paulínia
e Cosmópolis. A cerimônia oficial de inauguração
aconteceu de forma virtual
na quarta-feira, 23.
Com investimentos de

R$24 milhões, a nova unidade e as linhas de distribuição com circuito duplo
proporcionam maior robustez no sistema elétrico
que atende a região e promovem maior confiabilidade no sistema elétrico
para os clientes dos dois
municípios. Essas e outras
ações fazem parte do pilar
Soluções Inteligentes do
plano de sustentabilidade da CPFL Energia, que
prevê investimentos de

R$350 milhões na rede de
distribuição e automação
até 2024, com o objetivo
de oferecer aos clientes
soluções de baixo carbono
para a transição de energia
e garantir maior confiabilidade na distribuição de
energia. Dessa forma, vai
maximizar os resultados
positivos na comunidade
e na cadeia de valor, além
de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu
negócio.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico
Segundo dia da E3 com Xbox &
Bethesda, Square Enix e Warner
Xbox & Bethesda abriram o segundo
dia da E3. O primeiro anuncio, foi Starfield
este que é um exclusivo para Xbox Series e
PC. O jogador terá a liberdade criar como
será a aparência do personagem e também
contará com o formato de mundo aberto,
assim como Skyrim e Fallout 4, da
para imaginar a grandiosidade
que o mapa de Starfield terá
por este game ser da nova
geração. O game chega direto ao Game Pass no dia
do seu lançamento, em 11
de novembro.
SomerVille
mistura
a visão isométrica, que é
mais comum em jogos de
RPG e o gráfico de jogos como
Tell Me Why. Aparentemente será
um jogo que vai se passar durante e após
o apocalipse, mas não índia ser causado
por zumbis ou alienígenas, o mais provável é que foram de causas naturais. Chega
em 2022, no serviço do Xbox game pass
para Xbox One, Xbox Series e PCs.
Halo Infinite vai ser o primeiro
jogo a ter o formato de mundo
aberto, além disso, o multiplayer é gratuito. Halo infinite chega será lançado no
natal, também disponível
aos assinantes do serviço
Xbox Game Pass.
Além destes jogos
foram anunciados muitos outros, só na apresentação do Xbox & Bethesda. A grande parte dos jogos
anunciados chega ao serviço do
Xbox Game Pass, entre este ano e ano
que vem.
A Square Enix abre sua transmissão
com o game Marvel Guardians of the Galaxy, este que será um jogo de ação offline
não precisa estar conectado na internet. O

jogador vai encarnar o Star Lord, auto titulado líder dos Guardiões da Galáxia, o
jogo também possuí o sistema de escolha,
que vai influenciar no jogo mediante as
escolhas que o jogador fizer e o jogador
poderá usar habilidades dos outros guardiões. Marvel Guardians of the
Galaxy chega para todos os
consoles, dia 26 de outubro.
Com o anuncio de Life
is Stranger Remastered
Collection, foi anunciado Life is Stranger: True
Colors o jogo vai seguir o
mesmo conceito dos jogos
anteriores, onde a protagonista descobre que possui poderes e vai tentar mudar a vida
das pessoas a sua volta. Life is Strager: True Colors chega dia 10 de setembro, para todos os consoles.
Além dos jogos citados, a Square Enix
focou sua transmissão em jogos mobiles e
Final Fantasy, no qual encerrou sua transmissão.
A Warner focou somente no anuncio de Back 4 Blood, este que é
o sucessor espiritual de Left
4 Dead. O game tem as
mecânicas bem parecidas
com algumas variações
de zumbis, outra característica é o player versus
player (PVP) onde uma
equipe é composta de sobrevivente a outra de zumbis mutantes, vence a equipe
que sobreviver por mais tempo, a partida consiste no formato
melhor de três. Back 4 Blood, chega dia
12 de outubro para todos os consoles.
Estes foram alguns anúncios do segundo dia da E3 e semana que vem, será
publicado aqui no jornal o terceiro dia da
conferencia.

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”.

rmc
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Campinas

Prefeito acompanha chegada de
vacinas da Janssen a Viracopos
O lote que chegou nesta sexta-feira, 25, é o terceiro da Janssen que chega ao Brasil
DIVULGAÇÃO

Mais de dois milhões de
vacinas contra a Covid-19
da Janssen chegaram na
manhã desta sexta-feira,
25, ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas.
O prefeito de Campinas,
Dário Saadi, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
o embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, Todd
Chapman, e outras autoridades acompanharam a
chegada das doses.
Os imunizantes, aplicados em dose única, foram
doados ao Brasil pelo governo norte-americano. O
lote que chegou hoje faz
parte da doação de 3 milhões de vacinas. O restante, 900 mil doses, chegam
em Campinas na manhã
deste sábado, 26.
“Esta doação do governo norte americano é muito importante, pois é uma
vacina que é aplicada em
dose única e representa
mais 3 milhões de vacinados. É mais um imunizante que ficará à disposição
do Programa Nacional de
Imunização. Campinas está
indo muito bem na vacina-

Vacinas contra a Covid-19 de dose única

ção. Quanto mais vacinas
chegarem ao Brasil, mais
iremos avançar na imunização”, afirma o prefeito.
As vacinas chegaram
em um voo que saiu de Fort
Laurderdale na noite de
quinta-feira, 24. O embaixador dos Estados Unidos

no Brasil, Todd Chapman,
ressalta que esta doação de
3 milhões de doses é maior
que o país norte-americano
fez para qualquer nação do
mundo.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é a primeira

doação de vacinas que o
Brasil recebe. “Estes 3 milhões de doses representam
um esforço extraordinário
para o avanço da Campanha de Vacinação do Brasil e simbolizam a grande
amizade que existe entre
os nossos povos”, diz.

Pedreira

Prefeitura reforma e
constrói ciclofaixa ao
lado do Rio Jaguari
Por meio de convênio firmado com o Ministério do Turismo do
Governo Federal, a Prefeitura de Pedreira está
desenvolvendo as obras
de construção e reforma
da ciclofaixa localizada
na orla do Rio Jaguari,
no bairro Vila São José.
Está sendo investido no
projeto R$299.184,46.
De acordo com o prefeito Hamilton Bernardes Junior, a empresa
vencedora do processo
licitatório, com a supervisão da Secretaria de
Obras e Vias Públicas,
está reformando a ciclofaixa já existente e construindo uma nova até a
ponte de concreto que
liga a Avenida Joaquim
Carlos com a Rua Antônio Pedro.
O secretário de Turismo, Rodolfo Firmino de
Souza Rossetti, ressalta
que a ciclofaixa é uma
atração turística e recebia diariamente muitas
pessoas para caminhadas e corridas. “Pedreira
como Município de In-

teresse Turístico (MIT)
está reformando e construindo novas atrações
para os visitantes, como
a reforma completa do
Museu Histórico e da
Porcelana, revitalização
do Teleférico, construção da Lanchonete, Jardim das Oliveiras, Mural
de Maria e os Apóstolos,
além da reforma das estações da Via Sacra no
Complexo Turístico do
Morro do Cristo, implantamos ainda o Centro de Atendimento ao
Turista, reforma da antiga Estação da Mogiana,
entre outras importantes
intervenções”, destaca.
A administração ainda mantém uma equipe
permanente de manutenção em toda a extensão
da Avenida Antônio Serafin Petean (Marginal),
Avenida Wanderlei José
Vicentini e Praça Coronel João Pedro, cuidando das rotatórias, vasos
ornamentais e roçamento das margens das avenidas e perímetro urbano
da Rodovia SP-95.

Circuito das Águas
Holambra

Prefeito assina convênio com
Estado para investimento de R$1
milhão em iluminação pública
DIVULGAÇÃO

O prefeito de Holambra,
Fernando Capato, esteve
em São Paulo nesta semana para a assinatura de
novo convênio com o Governo do Estado. O município, dessa vez, será contemplada pelo programa
Cidades Inteligentes com
investimento de R$1 milhão destinado à instalação
de iluminação pública com
tecnologia LED e dimerização – mecanismo que
reduz a intensidade da luz
em períodos específicos da
madrugada para garantir
mais economia de consumo de energia elétrica.
“Esse é um aporte financeiro expressivo que nos
ajudará a melhorar e modernizar nossa estrutura de
iluminação em diferentes
áreas da cidade”, destaca o
prefeito. “Um projeto que
alia segurança pública, luminosidade e redução de
custos para o município”.
A formalização da
parceria se deu durante
evento que contou com a
presença do governador
João Doria, do secretário
estadual de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, do vice-prefeito
Miguel Esperança e do
ex-prefeito Fernando Fiori, atual chefe de gabinete
da Secretaria de Estado da
Habitação e responsável

A formalização da parceria se deu durante evento

pela intermediação junto
ao Governo Paulista para
inclusão da cidade nesse
projeto.
“Esse é um benefício
importante para a região.
Holambra é uma das cidades pioneiras nesse processo e terá um grande modelo de tecnologia na gestão
pública implementado”,
reforça Vinholi, fazendo
referência à dimerização,
ferramenta que agrega inteligência artificial às luminárias.
Com
investimentos
de R$15 milhões em sua
primeira etapa, o Cidades
Inteligentes vai levar iluminação pública de ponta
a 11 municípios: além de

Holambra, Barra Bonita,
Campos do Jordão, Fernando Prestes, Ferraz de
Vasconcelos, Iguape, Lorena, Pirajuí, São Carlos,
São Luiz do Paraitinga e
Santo Antônio do Pinhal.
Mais modernos, econômicos e sustentáveis,
os novos dispositivos com
tecnologia LED permitem
que as Prefeituras adotem,
futuramente, sistemas de
internet pública e conexão
de diferentes serviços digitais. A iluminação mais
eficiente também garante, segundo o Governo do
Estado, mais segurança no
trânsito e facilita o patrulhamento policial no período noturno.

Serra Negra

Prefeitura dá continuidade a
projeto de pavimentação de vias
DIVULGAÇÃO

ço foi executado na Estada
Municipal Romão Francisco Massaro que dá acesso
ao Bairro das Tabaranas.
Além dessas medições,
será realizada a sondagem
de solo nas vias. O objetivo da atual administração
é incluir as vias na próxima etapa do Programa Novas Estradas Vicinais, do
Governo de São Paulo, que
visa a pavimentação, sinalização e modernização de
vias por todo o estado pelo
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER).
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Bastidores do poder
Apelo à população
O prefeito de Jaguariúna e
presidente do Conselho de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Campinas
(RMC), Gustavo Reis, voltou a fazer um apelo à população para que reforce a
atenção no cumprimento às
regras de combate ao coronavírus. Em reunião online
do Conselho da RMC, nesta
sexta-feira, Gustavo reforçou aos demais prefeitos a
necessidade de enfrentamento à doença para evitar o
colapso na saúde.
‘Momento de sacrifício’
“Eu tenho feito diversos
apelos à população de Jaguariúna através das minhas
redes sociais e reforço mais
uma vez que o momento é
de sacrifício e de colaboração por parte de todos. Nós,
prefeitos, temos usado de
todas as armas possíveis no
enfrentamento da doença,
mas precisamos, mais do
que nunca, da colaboração
da população, não apenas
de Jaguariúna, mas de toda
a Região Metropolitana de
Campinas”, disse Gustavo
Reis.
Nova empresa
Por falar no prefeito de
Jaguariúna, ele anunciou
nesta semana a vinda da

francesa Nemera, da área
farmacêutica, para a cidade. A empresa acaba de
anunciar a compra da Milfra, empresa tradicional da
mesma área, estabelecida
em Jaguariúna desde 2002.
“É a primeira aquisição da
Nemera na América Latina,
e eles escolheram Jaguariúna como porta de entrada
no Brasil, o que muito nos
orgulha e nos deixa felizes.
É mais uma empresa multinacional em nossa cidade,
com planos estratégicos de
forte expansão e criação
de mais empregos. É assim
que Jaguariúna avança cada
vez mais”, disse o prefeito
em suas redes sociais.
Censo animal
A Prefeitura de Jaguariúna,
por meio do Departamento
de Zoonoses e Bem-Estar
Animal da Secretaria Municipal de Saúde, começou
o “censo animal”, que vai
contar e identificar os animais domésticos na cidade.
É a primeira vez que esse
tipo de levantamento será
realizado em Jaguariúna,
segundo a Administração.
Para fazer o censo, a Prefeitura está aproveitando o
recadastramento do Cartão
Cidadão. Ao realizar o recadastro, o cidadão informa se possui algum tipo de

pet em casa. Se a resposta
for positiva, a pessoa preenche um formulário para
identificação e perfil dos
animais.
Refis municipal
Os contribuintes em débito
com a Prefeitura de Jaguariúna têm agora a possibilidade de acertar as contas com
redução de juros e parcelamento dos valores. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis), criado
para estimular o pagamento
de débitos tributários e não
tributários no município, já
está em vigor com a publicação da Lei Complementar
nº 360. O programa prevê
descontos em juros e multas
nos débitos que variam de
20% a 80%.
Eleições
O ex-presidente Lula aparece mais uma vez com
ampla vantagem sobre Jair
Bolsonaro em pesquisa de
intenção de votos. Com
49%, Lula surge como favorito para a próxima disputa
pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa do instituto
Ipec. O número é mais que o
dobro da taxa do presidente
Bolsonaro (23%). Com esse
desempenho, e se as eleições fossem hoje, o petista
venceria no primeiro turno.

Monte Alegre do Sul

Município está concorrendo ao Top
Destinos Turísticos 2021
A cidade de Monte
Alegre do Sul está concorrendo ao Top Destinos
Turísticos 2021. O Prêmio
o maior reconhecimento
às cidades que investem

e acreditam no turismo
como um potencial gerador de riqueza e autoestima da população.
Monte Alegre está concorrendo em duas catego-

rias: Turismo Gastronômico e Turismo Religioso.
Em 2021 a premiação elege, em até 16 categorias,
os melhores destinos do
Estado de São Paulo.

Amparo

Município é o que mais vacinou no
Circuito das Águas
De todas as nove cidades que integram o Circuito das Águas Paulista,
Amparo é a cidade que
mais vacinou contra a
Covid-19, considerando
a porcentagem da população geral. De acordo com
o vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, Amparo já tem 40,96%
da população geral vacinada pelo menos com a
primeira dose da vacina
contra o coronavírus.
Considerando a população maior de 18 anos,
que são as pessoas atualmente elegíveis pelo Pla-

no Nacional de Imunização para serem vacinadas,
Amparo já imunizou mais
da metade do público-alvo. Já foram aplicadas na
cidade 40.847 doses da
vacina, sendo 29.769 da
primeira dose e 11.078 da
segunda.
Logo
abaixo
no
ranking estão Águas de
Lindoia com 40,73% da
população geral vacinada e Serra Negra, com
39,60%. O avanço da vacinação em Amparo se
deu principalmente no
último final de semana,
quando a prefeitura reali-

zou dois Dias D de vacinação contra a Covid-19
com atendimentos em todas as Unidades de Saúde
da cidade, durante todo o
dia.
A Prefeitura de Amparo está agora analisando
novas estratégias de vacinação para os próximos
dias, para que a cidade
continue com boa velocidade de imunização.
A vacinação em massa é
a forma mais efetiva de
diminuir a circulação do
vírus na cidade e assim
desacelerar as contaminações.

Santo Antônio de Posse

Serviço executado na Estada Municipal Romão Francisco Massaro

A Prefeitura de Serra
Negra deu início ao seu
projeto de pavimentação
de estradas municipais. Em
14 de junho, foi assinada a
ordem de serviço para que
a empresa Planos Engenharia, contratada pela municipalidade, procedesse ao
levantamento topográfico
do trecho não asfaltado da
Estrada Municipal Basílio
Silotto, desde a Ramalhada
até o acesso à Estrada Amatis José Franchi, no Bairro
da Serra. Ainda na semana
passada, o mesmo servi-
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Na semana passada o
governador João Doria
confirmou a Serra Negra
a destinação de R$7,3 milhões para melhorias nas
estradas Carlos Cagnassi
(Bairro dos Leais) e Sebastião de Godoy Bueno
(Bairro dos Macacos).
O Prefeito Elmir Chedid
acompanhou a confirmação dos recursos para o
município, obtidos por
reivindicação do Deputado Estadual Edmir Chedid, em evento no Palácio
dos Bandeirantes.

Prefeito e secretário de Esportes
pedem apoio para Secretaria Estadual
O diretor de Esportes
e Lazer de Santo Antônio
de Posse, Carlos Roberto
Ortiz de Campos Filho,
o Professor Carlão, e o
prefeito municipal, João
Leandro Lolli, estiveram
nesta semana na Secretaria
de Esportes do Estado, em
São Paulo, para uma reunião com o secretário Aildo Ferreira. Eles pediram o
apoio da Secretaria para a

viabilização de projetos de
esporte e lazer na cidade,
pleiteando em especial que
a Posse seja contemplada
com o projeto “Areninha”
do governo estadual.
O projeto trata-se de
um espaço com campo de
futebol society, quadra de
basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED
feito em parceria com os
municípios, que disponi-

bilizam o terreno e a base
com ligações de água e
energia elétrica. “Formalizamos esse pedido e esperamos que o secretário
atenda nossa demanda,
pois existe uma carência
por espaços esportivos na
cidade e gostaríamos de
implantar esse projeto na
área pública na entrada do
bairro Bela Vista”, explica
o diretor Prof. Carlão.
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Prefeitura inicia ‘censo animal’ inédito para
contagem e identificação de pets na cidade
É a primeira vez que esse tipo de levantamento é realizado em Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Zoonoses
e Bem-Estar Animal da
Secretaria Municipal de
Saúde, iniciou o “censo
animal” com o objetivo
de contar e identificar os
animais domésticos na cidade. É a primeira vez que
esse tipo de levantamento
é realizado em Jaguariúna.
Para fazer o censo, a
Administração está aproveitando o recadastramento do Cartão Cidadão. Ao
realizar o recadastro, o
cidadão informa se possui
algum tipo de pet em casa.
Se a resposta for positiva,
a pessoa recebe um link
para preenchimento do
formulário “Parâmetros
da dinâmica populacional
de cães e gatos domiciliados”, para identificação e
perfil dos animais.
Segundo a secretária de
Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira
Pelisão, “essas informações serão muito importantes para melhorar a saúde

dos animais, para verificar
se a castração está sendo
eficiente, conhecendo a
real vulnerabilidade para
diminuir os maus-tratos”.
“Assim, poderemos melhorar os serviços já existentes para os animais e,
com as informações dadas
pelos tutores, direcionar e
acrescentar novos projetos
e ações que busquem melhorias para eles”, completa a secretária.
Todas as ações coletadas
devem ajudar no programa
de saúde animal de Jaguariúna, que conta com o Posto
de Atendimento Médico-Veterinário, Castra-Móvel
e clínicas credenciadas. “O
censo animal dará informações que nos permitirão
atuar de forma mais efetiva
em diversas áreas que busquem a saúde e o bem-estar animal”, avaliou José
Eduardo Chaib de Moraes,
coordenador e médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde.
“O censo nos direcionará no sentido de melhorar

Todas as ações coletadas devem ajudar no programa de saúde animal

os serviços já existentes e
ainda implantar novos projetos buscando sempre a
melhoria dos animais”, comenta a veterinária Débora
Conceição Barbosa Moreira Fattore, diretora do De-

Após investigações, Polícia Civil
e ROMU realizam operação e
prendem um em Jaguariúna
Após 30 dias de investigação de tráfego de drogas no bairro São José, em
Jaguariúna, a Polícia Civil
juntamente com a ROMU
da Polícia Municipal realizou uma operação na
terça-feira, 22, e localizou
drogas, arma e dinheiro
em duas residências do
bairro. De acordo com as
informações, nos locais
foram encontrados um tijolo de maconha (1kg),
uma balança de precisão
e aproximadamente R$16
mil em dinheiro, cocaína, Objetivs apreendidos
uma espingarda calibre 36
e munições.
tada na Delegacia de PolíA ocorrência foi apresen- cia. Um indivíduo foi preso

partamento de Zoonoses e
Bem-estar Animal.
No ano passado, pela
segunda vez consecutiva,
Jaguariúna ficou entre as
melhores cidades amigas
dos animais. O municí-

pio participou do 2º Prêmio Cidade Amiga dos
Animais, realizado pela
World Animal Protection
– Proteção Animal Mundial (WAP) com parceria
da Organização Mundial

de Saúde Animal (OIE)
e Organização Pan-americana de Saúde (OPAS).
Jaguariúna conquistou o
8º lugar, na categoria “Estruturas e políticas efetivas e sustentáveis”.

Fachada do Hospital Walter
Ferrari ganha obra de
revitalização

ROBERTO TORRECILHAS

DIVULGAÇÃO

por tráfico de drogas e os
demais serão indiciados.

Doação foi realizada pela empresa Flextronics

A fachada do Hospital
Municipal Walter Ferrari
começou nesta semana a
passar por uma revitalização geral. A obra – que
inclui limpeza e pintura –
foi doada à Prefeitura de
Jaguariúna pela empresa
Flextronics, que tem sede
na cidade.
Segundo o secretário
municipal de Desenvolvimento Econômico e So-

cial, Lúcio Tomasiello, que
intermediou a doação do
serviço, a obra deve durar
aproximadamente 15 dias.
Em março deste ano,
a Prefeitura lançou uma
campanha de arrecadação
de recursos para o Hospital
Municipal. Desde então, a
campanha “Empresa Amiga do Hospital Municipal”
já recebeu o apoio de vários empresários locais e

conseguiu arrecadar produtos como álcool em gel.
A ação é realizada pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Para participar, o interessado precisa entrar em
contato através do telefone
(19) 3837-4480 ou pelo
e-mail julio.ferreira@jaguariuna.sp.gov.br. Pessoas físicas também podem
participar da campanha.

Acidentes com carros deixam três
pessoas feridas em Jaguariúna
Na manhã chuvosa de
terça-feira, 22, por volta das 7h30, um acidente
foi registrado na Rodovia
João Beira, na SP-95. A

Polícia logo chegou ao
local para atender a ocorrência e durante o atendimento, por volta das
8h20, outro acidente foi

causado no local.
Três pessoas ficaram
levemente feridas. Elas
foram levadas ao UPA de
Jaguariúna.

economia
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“Jaguariúna de mãos dadas”
promove palestra ao comerciante
A palestra foi ministrada
por Iraci Fernandez. “Jaguariúna de mãos dadas” promoveu
na terça feira, 22, a palestra
“Como encantar o cliente”,
onde a palestrante Iraci Fernandez recebeu os comerciantes e seus funcionários.
Quem não gosta de se
sentir bem atendido? Quem
não gosta de ser bem recebido, até mesmo especial?
Acredito que todos gostamos de nos sentir bem quando estamos em um lugar.
Uma realidade que muitos
comerciantes parecem ignorar ao atenderem é de que
clientes felizes gastam e
consomem mais.
Provavelmente você já
deve ter passado pela experiência de desistir de uma
compra ou de contratar um
serviço por se sentir mal
recebido pelo comerciante. Isto vai totalmente contra a lógica do mercado na
qual devemos buscar sempre fidelizar nossos clientes
e conquistar novos que se

unam aos antigos, ao invés
de precisarmos sempre conquistar uma nova clientela
para substituir aquela que
foi perdida por algum mal-estar gerado por um atendimento mal feito.
Algumas das vantagens
de um cliente feliz é a mais
efetiva e barata das formas
de publicidade, a propaganda boca a boca. Um cliente satisfeito recomendará
o serviço e o produto para
aqueles que ainda não o conhecem e este tipo de relato
possui uma grande força de
conversão por tratar-se de
um testemunho autêntico.
Ao contrário de uma propaganda paga que muitas vezes não consegue gerar um
grande poder de convencimento, estes relatos pessoais – principalmente quando
é um relato de alguém que
conhecemos intimamente –
possui alto poder de nos levar a consumir o produto ou
serviço em questão.
O inverso também é uma

realidade que não pode ser
ignorada. Um cliente que
não esteja satisfeito com
o atendimento que recebe
com certeza buscará dizer a
todos que conhece que não
foi bem atendido e criticará
o atendimento que o descontentou. O cliente insatisfeito na realidade é muito
mais propenso a criticar do
que o satisfeito a elogiar.
Então, uma imagem negativa é muito mais facilmente
criada do que uma imagem
positiva e atrativa.
É importante atentar-se
que a relação cliente comerciante vai além da simples entrega de um produto
ou serviço de qualidade. O
cliente quando se põe em posição de consumidor daquilo
que estamos oferecendo se
coloca em uma posição de
quem busca uma experiência
única, uma experiência feliz. Um clima agradável e o
bom atendimento podem ser
compreendidos como atos de
pré-venda que serão confir-

mados no momento em que
o cliente retornar satisfeito
para a sua casa e aberto para
um possível retorno ou disposto a indicar o bom atendimento para aqueles com
quem se relaciona.
Claro, é compreensível
que nem todos terão bons
dias todos os dias e é compreensível que ao longo da
jornada de trabalho tenhamos
algum tipo de contratempo
que nos deixe momentaneamente de cabeça , mas apesar
de que ninguém espera que o
comerciante seja um ser fleumático a todo momento, é
necessário compreender que
o cliente deseja ter uma boa
relação com o comerciante e
portanto problemas externos
ou que tenham acontecido
anteriormente devem ser colocados de lado no início do
atendimento para que a experiência do consumidor seja a
melhor possível.
Como afirmei anteriormente, o cliente não espera ser atendido por um robô sem nenhum

tipo de emoções. Relações automatizadas retiram exatamente a característica pessoal que se
busca no atendimento em um
mundo cada vez mais personalizado e adaptado as nossas
necessidades únicas. Portanto
a demonstração de emoções
em uma relação comercial não
é um tabu e não deve ser visto
como um pecado pelos profissionais, apenas devemos sempre estarmos atentos para que
estas demonstrações não sejam
exageradas ou desnecessárias.
Apesar de emoções não
serem proibidas, devemos
lembrar que independentemente de quão longa seja a
relação de conhecimento que
temos com o cliente, ele não
deixa de ser exatamente isto
um cliente. Não podemos
perder nunca esta percepção
para garantir que apesar de
única esta relação mantenha
sempre a formalidade necessária para que o cliente não
se sinta ofendido ou desrespeitado de alguma forma. É
necessário saber apresentar

para os clientes a medida
justa entre proximidade entre
as duas partes diante do que
os dois se permitirem para
aquele momento. A relação
com o cliente deve ser tranquila e não cheia de emoções
como uma ópera.
Não há uma receita mágica para estabelecer a medida correta entre o profissional e o cliente para que o
mesmo se sinta bem atendido, mas é natural que compreendamos quais atitudes
devem ser evitadas para que
o cliente se sinta satisfeito e
assim seja fidelizado.
No próximo mês o projeto contara com 3 dias de
curso exclusivo para inclusão
digital, onde sairá desde escolher a persona da loja ate
entrega e produtos vendas
on-line e site.
Fiquem ligados @jaguariunademaosdadas
Edilaine Alves
Analista de Crédito e
Cobrança – Eip Cred
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Direitos
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Direitos e deveres

Troca imediata de produtos considerados
essenciais à luz do Artigo 18, parágrafo 3º do CDC
Neste texto iremos
abordar um assunto muito importante e pouco
aplicado nas relações de
consumo, mas, que o consumidor pode exigir do
fornecedor (comerciante) de produtos e serviços
quando tem um vício que
pode comprometer a qualidade ou características
do produto, diminuir o
valor ou tratar de produto
essencial para o consumo,
sendo este, disposto no
artigo 18, §3º, do Código
de Defesa do Consumidor
(CDC). Vejamos o que diz
o artigo em questão.
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios
ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor,
assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações
constantes do recipiente,
da embalagem, rotulagem
ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor
exigir a substituição das

partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício
sanado no prazo máximo
de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato
das alternativas do § 1°
deste artigo sempre que,
em razão da extensão do
vício, a substituição das
partes viciadas puder comprometer a qualidade ou
características do produto,
diminuir-lhe o valor ou se
tratar de produto essencial.
Extraímos o entendimento desse artigo e do
seu parágrafo, que temos

o consumidor ao comprar
um produto essencial poderá fazer uso imediato
da substituição das partes
viciadas ou do produto
que esteja improprio ou
inadequado para o consumo, não sendo necessário
aguardar os 30 dias que
diz o parágrafo 1º, acima
mencionado.
A discussão ao tratar do
produto essencial, é que de
fato se pergunta o conceito
de produto essencial, pois
a legislação consumerista não definiu claramente
quais são esses produtos.
Alguns doutrinadores
destacam alguns conceitos

estruturados pela doutrina
consumerista nas lições
dos professores renomados, como:
Leonardo Medeiros
Garcia, diz que:
“Por produto essencial
entende-se aquele produto
que, devido a importância
e necessidade para a sua
vida, o consumidor tem
a justa expectativa de sua
pronta utilização (ou seja,
não pode esperar para ser
consertado). É o caso de
eletrodomésticos, como
geladeiras e fogão; aparelho celular; carro para o taxista; vestido de noiva em
que o casamento se dará

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá
Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com

em um prazo inferior a 30
dias, etc”.
Leonardo Roscoe Bessa, diz que:
“É aquele que possui
importância para as atividades cotidianas do consumidor não sendo razoável
exigir que o consumidor
deixe seu produto essencial para conserto pelo
prazo de 30 dias, quando
o bem é fundamental para
desenvolver suas atividades.”
Posto isso, o conceito
de produto essencial sem
dúvida é aquele que o
consumidor não pode esperar o seu conserto, mas
sendo de uso imediato
e de extrema necessidade nas atividades da vida
cotidiana. Nisso vale um
exemplo claro quando o
consumidor compra um
chuveiro, ao instalar, percebe que não está esquentando a água por conta do
vício existente no produto.
É devido aguardar 30 dias
para levar esse produto
para a assistência técnica
fazer o seu conserto, ou se
faz necessário a troca imediata do produto?
A resposta está no próprio artigo 18, §3º, do
CDC, nos entendimentos

doutrinários aqui mencionados, e também nos
julgados dos tribunais de
justiça reconhecendo a essencialidade dos produtos
que são necessários para à
sua imediata utilização.
Destaca-se, que celular,
geladeira, televisão, fogão,
cama, máquina de lavar
roupa, computador, vaso
sanitário, guarda roupa,
ar-condicionado, óculos
de grau, cadeira de rodas,
veículo, aparelho auditivo,
são considerados em julgados pela justiça, como
produtos essenciais. Lembrando que o fabricante e
o fornecedor respondem
solidariamente neste caso
pela substituição imediata
de produtos essenciais.
Por fim, vale esse alerta
e entendimento sobre essa
importante questão quando o consumidor cobra o
seu efetivo cumprimento
da obrigação nos termos
e condições aqui mencionadas, ou seja, o dever de
fabricar e também fornecer produtos de qualidades
aos consumidores, e na
hora que apresentar vício,
deve ser trocado imediatamente.
Até mais e um forte
abraço a todos!

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

Olá!!!
Hoje, em sequência ao artigo sobre a perda de água nos meios urbanos, estou disponibilizando um artigo sobre a influência da atual situação climática, na produção de produtos
agropecuários. A atual falta de períodos chuvosos na época certa, afetou tanto a agricultura como a pecuária. Isso, é muito preocupante porque tem influência direta na disponibilidade de alimentos no mercado. Embora existam tecnologias de irrigação, ainda temos muitos produtores que não têm acesso a essa tecnologia, isso por vários motivos, desde a falta de
recursos financeiros ou hídricos na quantidade necessária, até mesmo a falta de acesso a informação. Bom vamos a leitura. Bom final de semana e uma ótima semana a todos.

Como a crise hídrica afetou o agro?
Especificamente no setor agropecuário, os danos já vêm sendo observados há meses
Após janeiro de 2021
com boas chuvas, os meses de fevereiro a maio
apresentaram
volumes
muito abaixo da média
histórica, o que prejudicou o desenvolvimento de diversas culturas.
Com os reservatórios das
Regiões Sudeste e Centro
Oeste, principalmente,
muito baixos, o governo
brasileiro através do Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu
nos últimos dias, de forma inédita, um alerta de
emergência hídrica para
o período de junho a setembro em cinco estados,
MG, GO, MS, SP e PR.
O Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS)
destacou que as chuvas
de set/20 a mai/21foram
as piores em 91 anos de

registros. A questão ganha contornos piores pelo
fato de que, na maior parte da Bacia do Paraná, as
chuvas nos próximos três
meses, que já são escassas normalmente, deverão seguir este padrão, o
que agravará a condição
dos reservatórios representando riscos para o
abastecimento de energia
e também no agronegócio que é uma “indústria
a céu aberto”. A Consultoria Agro Itaú avaliou
os impactos no agro, que
especificamente no setor
agropecuário, os danos
já vêm sendo observados
há meses, desde o atraso
no desenvolvimento das
culturas perenes até impactos disseminados no
milho safrinha nos estados supracitados.

Culturas perenes e
pecuária
Café: A safra 2021/22,
sendo colhida neste momento, foi bastante prejudicada pela seca desde
o início do ciclo, com as
floradas no último trimestre de 2020 seguidas
de seca e altas temperaturas, o que levará a uma
redução da produção de
arábica de mais de 30%
frente ao ano anterior. Já
a safra 2022/23, em tese
de bienalidade alta, já tem
algum grau de comprometimento, pois o insuficiente desenvolvimento vegetativo durante o primeiro
semestre deste ano, se reflete em um menor número de internódios, e isso
significará menor espaço
para a formação dos botões florais e, consequen-

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O leilão virtual veio para ficar
O leilão virtual é um
tipo de transação comercial
que acontece através da internet, sem a necessidade
da presença física de compradores, vendedores ou do
produto a ser comercializado. É uma prática que vem
sendo adotada com frequência no ramo do agronegócio especialmente com o
leilão de gados.
Como funciona o leilão
virtual?
O leilão virtual é organizado por empresas e sites
especializados no assunto
que também fazem a divulgação do evento apresentando o dia, a hora e o canal
de transmissão.
Os animais disponíveis
são separados em lotes e filmados para facilitar a escolha e melhorar a experiência
do futuro comprador. Além
disso, são listadas as características de cada animal
com informações coletadas
por um técnico da área.
No dia e hora marcados,
o comprador entra na página onde está ocorrendo o
leilão, faz um cadastro, visualiza os lotes e faz a sua
proposta. Se ela for aceita,
o comprador leva o animal

seguindo as regras e trâmites que são específicos de
cada organizador.
O leilão virtual pode reunir vários tipos de animais,
além de produtos rurais
para exposição e venda, e
também pode ser específico quando oferece apenas
animais com determinada
característica como gado de
corte, gado reprodutor, produtor de leite e outros.
É importante procurar
essa informação no cartaz
de divulgação ou entrando
em contato com o organizador do evento.
Principais vantagens do
leilão virtual
• Praticidade para o comprador na hora de adquirir
um animal ou produto já
que ele não precisa se deslocar até o evento. Basta
acessar o leilão pela internet (redes sociais ao canal
oficial do leilão) na data
agendada e dar o seu lance;
• O leilão virtual atrai interessados de qualquer lugar, ampliando a possibilidade de novos negócios;
• O comprador tem acesso
prévio aos animais que serão leiloados, uma vez que

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

fotos e vídeos das peças
ficam expostos para apreciação alguns dias antes do
evento;
• Baixo custo para os vendedores tanto em relação
ao transporte quanto à manutenção dos animais durante a exposição;
• Os animais ficam menos estressados porque não
precisam ser deslocados de
um lugar para outro e nem
têm contato direto e frequente com várias pessoas.
A segurança é outro
tópico a ser destacado já
que desde o cadastro há
uma rigorosa avaliação dos
participantes assim como
todas as mensagens são
criptografadas dentro de
um ambiente cem porcento
seguro.
O leilão virtual, especialmente o leilão de gados,
já é uma realidade em todo
o Brasil e se tornou uma
maneira eficiente de fechar
novas parcerias dentro do
negócio rural. A tendência
é que esse tipo de evento
cresça cada vez mais, uma
vez que oferece diversas
vantagens para vendedores
e investidores.

temente, menor formação
dos grãos.
Laranja: Sendo o Estado de SP o mais importante para a produção citrícola e onde a seca vem
se mostrando bastante intensa, a perspectiva é de
uma recuperação pequena
da produção neste ano,
da ordem de 9,5% segundo a primeira estimativa
da Fundecitrus, isso após
ter caído 30% no ano anterior. As áreas irrigadas
de café e laranja também
carregam
preocupação
para os próximos meses
em função da já baixa disponibilidade de água nos
reservatórios.
Cana de açúcar: A cultura já apresentava atraso
de desenvolvimento causado pelo período seco de
2020 e aguardava as chu-

vas de verão de 2021 para
sua recuperação. Porém,
o baixo volume realizado
das precipitações de fevereiro a abril, além de causar
atraso na colheita também
impactou a produtividade
reduzindo a expectativa de
produção. A estimativa de
redução de moagem aliada
à grande parte do açúcar
já comprometido para exportação tem resultado na
priorização da produção
de adoçante. Esse cenário
contribui para uma baixa
oferta de etanol e nos faz
projetar um balanço de
O&D do biocombustível
para a safra 2021/22 mais
apertado, o que deve fazer
com que os preços de hidratado na bomba sigam a
paridade próxima dos 70%
da gasolina C durante toda
a safra, e até superior em

determinados momentos,
por exemplo na entressafra
Pecuária de corte e de
leite: Com as pastagens já
bastante deterioradas em
muitas regiões importantes de produção pecuária
(leite e carne), casos de
MG, SP e PR por exemplo, o viés é de baixa da
produção, com o complicador do elevado custo da
alimentação concentrada.
No caso dos confinamentos, parte dos animais
que poderiam entrar na
engorda intensiva caso as
margens projetadas para
o segundo semestre não
estivessem tão apertadas,
podem ser mantidos no
pasto alongando a chegada desses animais no ponto de abate.
(continua na próxima edição)

educação
FAAGROH representará
o Estado de São Paulo no
Ensaio Brasileiro Girassol
Localizada em Holambra, a unidade do Grupo UniEduK
foi escolhida no âmbito estadual para realizar o plantio
da espécie, devido ao seu destaque em nível de pesquisa
O melhor local para
o plantio de girassol no
Brasil será definido com
a participação de instituições de ensino de vários
estados brasileiros. Em
São Paulo, a representante escolhida foi a Faagroh
- Faculdade de Agronegócios de Holambra, unidade do Grupo UniEduK.
Com isso, a instituição garantirá a contribuição paulista no Ensaio Nacional
de Girassol de corte ornamental, que tem como
objetivo avaliar a adaptabilidade de cada cultivo
nas diferentes regiões e
definir ciclos produtivos,
além de outros detalhes.
“Julgamos essa pesquisa de grande relevância
para o desenvolvimento (e
ampliação) do agronegócios. A Faagroh tem todo
espaço físico, corpo técnico (docentes pesquisadores) e alunos que poderão
compor essa equipe e, assim, ampliarmos as linhas
de pesquisa. Ou seja, nós
fomos selecionados, entre

tantas outras faculdades
de Agronomia, justamente
pelo destaque com outras
pesquisas que já fizemos”,
explicou o diretor da unidade, prof. Geraldo Eysink.
De acordo com o professor Geraldo, alguns
alunos irão participar
do Ensaio relacionando
a experiência a diversas
competências como Desenvolvimento de Plantas
e Estatística, entre outras,
que serão estabelecidas
após a definição da metodologia a ser seguida,
com os demais Estados.
“Nossos alunos têm a
oportunidade de vivenciar
na prática as teorias que
compõem a grade curricular de cada curso, e ainda
podem desenvolver habilidades voltadas à pesquisa,
com a possibilidade de se
tornar um negócio lucrativo depois da participação
direta deles, no que diz
respeito aos testes de flores”, analisa.
O convite para o En-

saio partiu do coordenador do projeto, Maurício
Torres, dentro da parceria
com a Equipe Phenoglad
e as empresas italianas
Mansuino Breeding Emotions e Farao Seeds. Esse
mesmo parceiro do Grupo
UniEduK já viabilizou outras iniciativas aos alunos,
como excursões técnicas
da Faagroh para Colômbia.
As sementes de girassol, já desenvolvidas, virão da Espanha. Todas as
instituições farão o plantio padronizado, cada uma
em seu local, no mesmo
dia e horário. A proposta
é ter um comparativo para
saber qual o solo ideal
para a produção e venda
em grande escala da espécie. A metodologia a ser
seguida, assim como outros detalhes de plantio e
colheita, ainda serão definidos, mas devem acontecer ainda este ano.
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Reforma tributária é urgente, mas
deve ser feita com eficiência
O atual sistema tributário brasileiro é um
obstáculo ao crescimento econômico e social do
País. Para as empresas, e
mais notadamente para a
indústria, o peso de taxas,
impostos e contribuições
eleva custos e penaliza
investimentos. Por estarmos próximos da realidade que o empresariado vivencia no dia a dia,
podemos afirmar que esta
questão afasta o Brasil do
círculo da competitividade das maiores economias do mundo.
Neste sentido, nunca
é demais reforçar: a reforma tributária é urgente, especialmente quando
adicionamos à discussão
um conjunto de problemas
chamado Custo Brasil.
As deficiências do sistema tributário brasileiro
prejudicam
profundamente o setor industrial,
que enfrenta a concorrência externa e está sujeito
a cargas mais elevadas
que os demais setores.
A indústria é responsável hoje por uma grande
parcela da arrecadação
de impostos federais e
de contribuições à Previdência.

De maneira muito resumida, a proposta de
reformulação do sistema
tributário brasileiro busca simplificar a arrecadação de taxas, impostos
e contribuições. Tributos, como PIS e Cofins,
seriam unificados pelo
chamado Imposto sobre
Bens e Serviços (IBS).
Especialmente na esfera de investimentos, é
muito importante destacar que os recursos não
vão esperar o Brasil se
decidir sobre o melhor
regime tributário. Simplesmente, vão deixar de
existir ou vão escolher
outros parceiros internacionais, deixando o empresário brasileiro à deriva em suas necessidades
de expandir os negócios.
Um fato recente causou consternação nos
industriais sediados na
capital paulista e principalmente no Interior,
como por exemplo, na região de Campinas. No dia
4 de maio, o presidente da
Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), decidiu extinguir a comissão de reforma tributária
que discutia, desde 2020,
as alterações na cobrança

de taxas e impostos no
Brasil.
Como candidato da
Chapa 1 do Centro das
Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp), ressalto que um assunto de
tamanha relevância não
pode ser negligenciado.
Após a extinção da comissão, a Câmara passou
a discutir, desde o final
de maio, o “fatiamento”
da reforma tributária, que
traz inúmeros questionamentos e discussões.
O industrial paulista
anseia por uma reforma
tributária única e não
“fatiada”, como querem
alguns membros do governo. Neste sentido, estamos trabalhando para
que haja uma reformulação de fato, e não apenas
um carimbo de que a reforma foi votada.
Tudo o que é realizado
para eliminar burocracias
e aprimorar as regras é
positivo no âmbito tributário. Mas que a reforma traga eficiência e nos
abra as janelas da competitividade que tanto
desejamos, em nome do
desenvolvimento do País.
José Ricardo Roriz Coelho

ESPORTES
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Esporte Morungabense

Diretoria do Buenópolis FC apresenta novas
ações realizadas e projeta reabertura do estádio
DIVULGAÇÃO

Prezando pela transparência em suas ações desde
que assumiram a direção
do clube em 01/03/2020,
a nova gestão alvi verde
vem divulgando mensalmente, mostrando aos seus
colaboradores e torcedores
tudo que vem sendo realizado no estádio Leonardo
Frare. A atual diretoria que
tem como lema “resgatando a história” segue caminhando na reconstrução e
recuperação do seu patrimônio.
Mesmo com todas as
adversidades a diretoria já
projeta um possível retor-

Estádio Leonardo Frare

no das atividades para segundo semestre deste ano

e vai seguindo com as parcerias com as empresas da

cidade e com o Guarani
Futebol para a realização
dos treinos e jogos das
categorias de base para
garotos nascidos entre os
anos de 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011.
O primeiro evento
previsto para ser realizado será a Copa Renato
de Futebol de Base, uma
homenagem ao ex-jogador Renato Frederico (Pé
Mucho) que iniciou sua
carreira no Buenópolis
FC, marcado para o dia 4
de setembro, ou seja, um
quadrangular que contará
com garotos das catego-

rias de base de equipes
profissionais nascidos em
2007. Já para o dia 7 de
setembro a diretoria planeja realizar cinco jogos
amistosos para as demais
categorias, sendo elas, sub
10, sub 11, sub 12, sub 13
e sub 14.
Confira as ações
realizadas nos últimos
30 dias:
1- Corte de 33 Pinheiros e
fim da limpeza local;
2- Ampliação da pista de
caminhada em 80 mts;
3- Pintura externa do muro
no entorno do gramado.

4- Pinturas das caixas
d’água, poço artesanal e
casa o caseiro;
5- Jardinagens nas dependências do estádio;
6- Irrigação diária do gramado;
7- Pintura e limpeza da
lanchonete;
8- Limpeza e higienização dos vestiários;
9- Retiradas de pragas no
gramado;
10- Podas de todas as arvores nas dependências
do estádio;
11- Colocação de portas
nos banheiros da lanchonete.

Prefeitura de Morungaba finaliza reforma das canchas de bocha e do Estádio municipal do Brumado
Até o final do mês de
junho, 133º aniversario
da cidade, a diretoria de
esportes deve finalizar
as obras de reforma das
duas canchas de bocha de
seu complexo esportivo.
A reforma teve início em

meados de maio e a partir de julho, se a pandemia
permitir, os praticantes
dessa modalidade esportiva tradicional de Morungaba poderão usufruir do
espaço, bem como disputar competições e realizar

treinamentos. O investimento chegará próximo
dos R$15 mil e atende a
solicitação dos esportistas
da cidade.
Além das duas canchas
de bocha, o departamento
de esportes de Morungaba

em parceria com os moradores, segue trabalhando na reforma do estádio
Municipal do bairro Brumado, onde estão sendo
realizadas as reinstalações
elétricas e hidráulicas,
pinturas externas e inter-

nas, reposição de alambrados, cortes no gramado e a jardinagem no
local. O departamento de
esportes municipal segue
ainda buscando recursos
para a construção de uma
casa de caseiro, de uma

la n c h o n e te
e de sanitários para
melhor
atender os
frequentadores.
Prof. Julio
do Vadu

uma prática regular de atividades saudáveis, muda
seu estilo de vida e consequentemente vive mais e
melhor. Praticar atividades
como caminhada, corrida,
ciclismo, natação, esportes individuais e coletivos,
musculação,
ginástica,
alongamento, yoga, dentre
outras tantas, mostrou-se
muito eficiente para uma
melhor qualidade de vida.
Comprovadamente por dados científicos as pessoas
aumentam a imunidade,
melhoram o funcionamento do coração, controlam a
pressão arterial, diminuem
a incidência do diabetes,
evitam doenças crônico-degenerativas, afastam a
depressão, enfim alcançam
um estado de prazer e saúde que somente as atividades físicas podem proporcionar.
Inegavelmente o TRIO
DA SAÚDE se faz eficiente, onde COMER, DORMIR e EXERCITAR-SE
formam uma barreira
afastando a incidência de

doenças, melhoram o desempenho do organismo e
trazem a felicidade tão desejada. Tudo é uma questão de escolha, baseada no
livre arbítrio, onde somos
livres para decidirmos que
vida queremos ter, no que
podemos acreditar e logo
colhermos os resultados
destas escolhas. Tornar-se
o mais adaptado é questão
de preferência não de imposição, basta você acreditar e investir nisso.

aumentam a imunidade.
Formar um conjunto
de ações para promover
a vida tornou-se ESSENCIAL, pois VIVER É ESSENCIAL, mas para isso
não existe receita pronta,
temos que acreditar na
ciência e fazermos nossa
parte. As doenças oriundas
do sedentarismo já matavam antes da Pandemia,
escolher um estilo de vida
saudável já era uma pratica recomendada, que neste momento aumentou o
olhar para estas questões
quando nos deparamos
com a tragédia trazida pela
Pandemia e suas mazelas.

importante é viver.
Viver é essencial, logo
tudo que promove e faz a
vida acontecer em sua plenitude passa a ser essencial. O trabalho é essencial, a ciência é essencial,
os serviços públicos são
essenciais, prover emprego e rende é essencial, a
ordem social é essencial, a
espiritualidade é essencial,
exercício físico e atividade física são essenciais, A
VIDA É ESSENCIAL.
Ser essencial é algo que
não vivemos sem, que a
vida não se completa com
a ausência, onde perdemos
a qualidade de vida se não
fizermos. A discussão é
longa, mas o raciocínio é
breve, tudo que promove a
vida é essencial, inclusive
a ATIVIDADE FÍSICA e
o EXERCÍCIO FÍSICO.

O que é essencial
A pandemia trouxe diversas incertezas e questionamentos para a nossa
sociedade, incluindo a
maior de todas as reflexões, sobre a essencialidade da vida. Buscamos
desde nossa origem ferramentas e alternativas para
promover a vida em sua
plenitude, com o objetivo
de alcançar qualidade de
vida, estilo de vida saudável e consequentemente
longevidade. Nesta busca
encontramos ferramentas
que nos ajudam, como medicamentos, aprimoramento da medicina, espiritualidade, desenvolvimento da
ciência e a prática regular
de exercícios físicos associada a boa alimentação,
qualidade do sono e estilo
de vida.
Os desafios são muitos.
Na Idade Média a expectativa de vida era baixa, muitos fatores levavam a uma
morte precoce comparada
com a expectativa de vida
atual, porém a sociedade
evoluiu e a ciência encon-

trou elementos para melhorar isso. Mudaram os hábitos, mudou a vida, mudou
a sociedade, seguimos os
princípios evolutivos construídos por Charles Darvin
onde o que interessa é ser
o mais adaptado para poder sobreviver. A evolução
passou por transformações
profundas, surgiu o Iluminismo, a Revolução Industrial, o avanço da ciência,
o desenvolvimento das cidades, as novas exigências
da vida moderna, os novos
comportamentos humanos, tudo somado nos trás
para os dias atuais com
nossas reflexões.
Os
questionamentos
não param de ocorrer,
sendo que a atividade física e o exercício físico
hoje protagonizam um
capítulo importante desta
história recente, demonstrando assim que fugir do
sedentarismo é aumentar
a expectativa de vida. As
doenças originadas pelo
sedentarismo são afastadas
quando a pessoa possui

Pandemia
A pandemia da Covid-19 nos trouxe muitas
dúvidas, tanto para a ciência como para a sociedade,
porém muito se tem avançado neste questionamento. Descobrimos com mais
de um ano e meio de Pandemia que vacinas ajudam
a salvar vidas, que é horrível viver isolado, que os
hábitos de higiene devem
ser incorporados na rotina
da vida e principalmente
que EXERCÍCIO FÍSICO
e ATIVIDADE FÍSICA

Ser essencial
Fazemos um questionamento do que é essencial,
não conseguimos compreender muito bem como se
classifica essencialidade,
quais os critérios, quem
faz esta classificação e baseado em que isso acontece. Politizamos a discussão básica de como viver,
esquecendo que o mais

Walter Tozzi
Professor de
Educação Física
Especialista
Ciências no
Desporto
Advogado

Vem comigo

“

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 diaa-dia
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Sapatos e mulheres: Um caso de amor!

“

Fabi Franco
Consultora de imagem e
Personal Stylist
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Frutas e seus benefícios
Elas existem de várias cores e sabores
podendo ser doces, azedas, suculentas
ou até acidas. Assim, comer frutas
diariamente ajuda a prevenir doenças
como obesidade, hipertensão e coronárias.
Além disso, as frutas são ricas em fibras
podendo ser uma forte aliada ao controle
de peso, elas podem ser introduzidas em
vários momentos do seu dia na sobremesa,
lanche da tarde ou café da manhã. O
consumo de frutas diário garante uma
grande quantidade de nutrientes que são
fundamentais ao nosso organismo.
Mas agora, vamos conhecer o valor
nutricional das frutas.

Em primeiro lugar, os sapatos tinham a finalidade de proteger os pés, entretanto, ao longo
das décadas isso mudou! Certamente o sapato se tornou uma paixão no universo
feminino, ele pode ser:
• clássico,
• moderno,
• futurístico ou
• de grife como: o Christian LOUBOUTIN, praticamente o sonho de toda mulher!
História dos sapatos
Muitos atribuem aos egípcios a arte de curtir o couro e fabricar sapatos, mas
as evidências são que, os sapatos foram criados no final do período paleolítico.
Assim, existem evidências que o sapato começa a partir de 10 mil anos A.C.
Portanto, foram encontradas pinturas em cavernas na Espanha e no sul da França
fazendo referência a sapatos. Além disso, no antigo Egito as sandálias eram feitas de
palhas, papiros ou fibra de paineiras.
Certamente era comum as pessoas andarem descalças, carregando as sandálias e usando
apenas quando necessário. Além disso, sabe-se que, apenas os nobres possuíam sandálias.
Assim, na mesopotâmia eram comuns sapatos de couro cru, amarrados por tiras do mesmo
material. Além disso, os coturnos eram símbolos de posição social.
Na Grécia antiga os gregos chegaram a lançar moda com modelos diferentes para os pés direito e esquerdo. Da mesma
forma, na Roma antiga, o calçado indicava a classe social, os cônsules usavam sapatos brancos, os senadores marrons e os
presos quatro fitas pretas de couro atada com dois nós.
Mas, por volta do século XX, começaram a surgir máquinas para auxiliar a fabricação dos calçados. A partir da quarta década
do século XX, as mudanças começaram a acontecer na indústria calçadista, como a troca do couro pela borracha e materiais
sintéticos.
Entretanto, atualmente algumas marcas de sapatos se constituem e deixam de ser apenas proteção para os pés.
Até a década de 1920 era comum o uso de sapatos juntos com as roupas de praia, no lazer feminino.
Sapatos no Brasil
Era utilizado somente como proteção dos pés, mas, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, o comércio sofreu
um incremento com os costumes europeus. Assim, os sapatos começaram a fazer parte da moda na época.
Entretanto, os escravos eram proibidos de usar, mas quando conseguiam a liberdade compravam um par de sapatos como
símbolo da nova condição. Na maioria das vezes eles não conseguiam usar e se tornava objeto de decoração e prestígio.
Depois disso, nas décadas de 1910 e 1920, o modelo de sapato feminino mais usado no Brasil era a botina, evitando os pés
expostos mesmo que os vestidos já tivessem subido o comprimento. No pós-guerra houve uma mudança muito grande na
maneira de vestir e calçar a mulher, que passou a sair as ruas, praticar esportes e cuidar do corpo, sendo o tênis inventado.

Laranja
A laranja contém mais de 150
fitonutrientes, bioflavonoides, vitamina c
e cálcio, fortalece o sistema umunológico,
ajuda a prevenir o colesterol, ajuda no
processo de digestão e em casos de
constipação, entretanto nesse caso é
indicado consumir com o bagaço.
Abacaxi
Contem cálcio, vitamina C, magnésio,
potássio e betacaroteno, fortalece o
sistema imunológico e é benéfico para o
tratamento urinário e para a digestão, tem
leve efeito laxante.
Morango
Fonte de vitamina C, manganês, ferro e cobre, fortalece a defesa natural do organismo, ajuda
a reduzir o colesterol ruim e em alguns estudos apontam que tem papel no controle de
alguns tipos de câncer.
Manga
Fonte de vitamina C, betacaroteno, cálcio e potássio, fortalece o sistema imunológico
controla o colesterol ruim e, além disso, ajuda na digestão.

Curiosidades
Apesar de não haver indícios sobre quem inventou o salto alto, ele começou a ser usado a partir de século 17. Na corte do Rei
Luís XIV (1643-1715) da França, que abusava do luxo, das perucas e dos sapatos de saltos.
Na década de 1970 em Saturday Night Fever, o personagem de John Travolta, usou um sapato de salto cubano na sequência
de uma abertura do filme. Além disso, o cantor Prince é conhecido por usar sapatos de saltos e também, Elton John.
Mas, dificilmente uma mulher resiste a um novo par de sapatos, algumas dizem que sentem o coração bater mais forte
quando encontram um novo modelo em uma vitrine. Além disso, outras afirmam que gostam mais de comprar sapatos do
que roupas e acessórios.
Certamente a sensação de comprar um novo par de sapatos é a melhor do mundo. Há quem diga também que, o modelo
certo pode deixar a mulher sexy e empoderada. Ou seja, são tantos argumentos para adquirir um novo par de sapatos que
eu poderia passar o dia todo aqui escrevendo.
Por esse motivo já foi feito até pesquisa sobre o assunto. Segundo pesquisadores, comprar sapatos causa um efeito
antidepressivo sobre as mulheres. Além de todos os benefícios, traz felicidade e bem estar e elimina a ansiedade, mas um
bom motivo para compra sapatos, desde que isso não interfira nas suas finanças.
Mas, em contra partida também existe uma pesquisa na Universidade de Kansas, que diz que os sapatos definem sua
personalidade. Resumindo, de qualquer forma:
• aberto,
• fechado,
• de salto alto,
• baixo ou
• colorido.
Essa paixão por sapatos que nós mulheres temos, já vem de longas décadas e a tendência é continuar. Afinal, amamos
mesmo sapatos!

Maçã
Fonte de vitamina, magnésio, potássio, ferro, fósforo, entre outros. Sua fibra é benéfica para
o sistema digestório e também ajuda a fortalece o sistema imunológico.
Banana
Rica em vitamina C, manganês, potássio, cobre e magnésio. Previne câimbra e oferece
energia extra antes da atividade física, tem fácil digestão.

Indicação de série: The Bold Type

Mamão papaia
Contém autos teores de betacaroteno, potássio, vitamina C, cálcio e fósforo, ajuda no
processo digestivo e na queima de gordura.
Melancia
Fonte de betacaroteno, vitamina C e cobre, auxilia na hidratação e no processo de limpeza
do organismo.
Melão
Rico em betacaroteno, vitamina C, B3, potássio e cobre, fortalece o sistema imunológico e
além disso, ajuda na hidratação e limpeza do organismo.
Abacate
Certamente, uma fonte de vitamina, proteínas, ferro e cobre. É benéfico para o fígado e para
o controle dos controles dos níveis de colesterol.
Resumindo, as frutas são fontes de vitaminas necessárias para o corpo!

The Bold Tyipe é uma série que gira em torno da vida de três amigas com personalidades
completamente diferentes: Jane, Kat e Sutton.

Dica de
consultora

A série acontece em meio a romances, confusões e reviravoltas, levantando assuntos atuais e
muito importantes de uma forma leve e bem divertida. Não importa qual a situação, elas sempre
estão juntas, apoiando uma a outra nas diferentes dificuldades do dia-a-dia e da vida.
A série também conta com uma personagem inspirada na vida de Joana Coles, ex-editora da
versão norte-americana da popular revista Cosmopolitan. Jaqueline Carlyle, editora chefe da
SCARLETE é a personagem que da vida Joana Coles na trama.
Para quem gosta de moda essa série é recheada de referências do mundo fashion. Um look mais
lindo que o outro e, me atrevo a dizer, é quase uma aula de estilo.
A série conta com quatro temporadas, então lindezas, se vocês estiverem buscando algo leve e
divertido para assistir no fim de semana, eu super recomendo The Bold Type.

Quem disse que baixinha não pode usar saia
midi? Não tenha medo garota, se você é baixinha
e quer usar saia midi, aqui vão algumas dicas pra
você arrasar.
Quanto mais aparecer as pernas, mais te
favorece. Então, aposte em fendas e comprimento
pouco abaixo do joelho.
Componha looks monocromáticos com a saia
midi, pois assim você cria uma linha vertical
na silhueta com um com um poderoso efeito
alongador. Use também com sandálias ou scarpin
nude, eles alongam e ajudam a reduzir o efeito
achatador do comprimento.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais do
município e comarca de JAGUARIÚNASP, faz saber que exibiram os documentos
exigidos por lei, a fim de se casarem:

Andréa Poltroniei

Antônio Marcos Poltronieri

Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

CRECI - F 56.375

JOSÉ FERNANDO BERNARDO e LILIANH PEREIRA. Ele, de
nacionalidade Brasileira, pedreiro aposentado, solteiro, nascido em
MOGI MIRIM, SP, no dia 04 de novembro de 1957, residente e domiciliado na Rua Silvia Bueno, Nº 584, centro, JAGUARIÚNA, SP,
filho de SEBASTIÃO BERNARDO e de ADELIA SALVADOR
BARNARDO. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar financeira,
divorciada, nascida em GUARÁ, SP, no dia 15 de novembro de
1962, residente e domiciliada na Rua Epitácio Pessoa, Nº 506, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filha de OVIDIO PEREIRA e de
DULCE CARLOS PEREIRA.
GEOVANI OLIVEIRA DA LUZ e LILIANE TAMIRES DE SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário público municipal, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 11 de julho de
1988, residente e domiciliado na Rua Piauí, Nº 43, Jardim Dom
Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON NOBREGA DA
LUZ e de IRENICE APARECIDA DE OLIVEIRA DA LUZ. Ela,
de nacionalidade Brasileira, monitora infantil, solteira, nascida em
SOCORRO, SP, no dia 29 de janeiro de 1997, residente e domiciliada na Rua Piauí, Nº 43, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP,
filha de JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e de MARIA INÊS APARECIDA GUEDES DE SOUZA.
RANIERE SILVA e TAINÁ DE SOUZA RUVIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, conferente, solteiro, nascido em PRESIDENTE
DUTRA, MA, no dia 11 de maio de 1992, residente e domiciliado
na Rua Nistarda, Nº 55, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO LUIS SILVA e de NEUCIVAN DA
CONCEIÇÃO SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 02 de novembro de 2001,
residente e domiciliada na Rua Nistarda, Nº 55, Núcleo Residencial
São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO APARECIDO
RUVIRA e de CLEUZA MARIA DE SOUZA RUVIRA.
DIEGO DE OLIVEIRA GARCIA e CAROLINA CREPALDI.
Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico, solteiro, nascido em
TRÊS CORAÇÕES, MG, no dia 10 de junho de 1985, residente
e domiciliado na Rua João Ferrari, Nº 170, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADEMIR BORIN GARCIA e de ELISABETE FATIMA DE OLIVEIRA GARCIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, administradora, solteira, nascida em AMPARO, SP,
no dia 26 de agosto de 1985, residente e domiciliada na Rua João
Ferrari, Nº 170, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de TADEU CREPALDI e de MARIA JOSÉ DE SOUZA CREPALDI.
DIÓGENES MURILO MATHEUS e VITÓRIA FERNANDA
MIRANDA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no dia 28 de agosto de
2000, residente e domiciliado na Rua Henrique Castejon, Nº 136,
Jardim São Dimas, AMPARO, SP, filho de ELISEU FERNANDO MATHEUS e de NADIR MACHADO MATHEUS. Ela, de
nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida
em ITAPETININGA, SP, no dia 26 de junho de 2001, residente
e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia,
JAGUARIÚNA, SP, filha de ALEX SANDRO DE OLIVEIRA e
de CIBELE MIRANDA DE OLIVEIRA.
GEORGE MEIZIKAS RIBEIRO DE LIMA e CLAUDIA APARECIDA FERNANDES. Ele, de nacionalidade Brasileira, autônomo, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 30 de novembro
de 1994, residente e domiciliado na Rua Sisti, Nº 86, Jardim São
Caetano, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCOS RIBEIRO DE
LIMA e de REGINA MEIZIKAS RIBEIRO DE LIMA. Ela, de
nacionalidade Brasileira, assistente de gestão pública, solteira, nascida em JUNDIAÍ, SP, no dia 29 de abril de 1995, residente e domiciliada na Rua Sisti, Nº 86, Jardim São Caetano, JAGUARIÚNA,
SP, filha de SEBASTIÃO FERNANDES e de GENI APARECIDA
DE LIMA FERNANDES.
IGOR DE PAULA BARBOSA e BRUNA CAROLINA LUSSARI
PRZSICZNY. Ele, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteiro,
nascido em GUARULHOS, SP, no dia 08 de janeiro de 1994, residente e domiciliado na Rua Panini, Nº 228, Núcleo Residencial São
José, JAGUARIÚNA, SP, filho de SIDNEY CERQUEIRA BARBOSA e de PATRICIA ALEXANDRA DE PAULA. Ela, de nacionalidade Brasileira, administradora, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 09 de janeiro de 1989, residente e domiciliada na
Rua Panini, Nº 228, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA,
SP, filha de CARLOS ALBERTO PRZSICZNY e de LUIZA ANGELICA LUSSARI PRZSICZNY.
SMITH PIERRE e TALITA RODRIGUES. Ele, de nacionalidade
Haitiana, auxiliar de produção, solteiro, nascido em PORTO PRÍNCIPE, REPÚBLICA DO HAITI, EX, no dia 25 de novembro de
1982, residente e domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto,
Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de JACQUES PIERRE e de MIMOSE EMILE. Ela, de nacionalidade
Brasileira, auxiliar de vendas, solteira, nascida em JAGUARIÚNA,
SP, no dia 11 de novembro de 1984, residente e domiciliada na
Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul,
JAGUARIÚNA, SP, filha de AILTON RODRIGUES e de MARIA
APARECIDA PEREIRA RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos
da lei e para fins de direito.
JAGUARIÚNA, 24 de junho de 2021.

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

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492
Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

Carlos Alberto Sass Silva
Oficial

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 25 de junho de 2021 à 01 de julho 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.

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 25 de junho de 2021 à 01 de julho 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

Classificação
32º
33º

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia
Candidato
Edvania Rosa Santos
Daniela Christina De Andrade e Silva

Classificação
28º
29º

Lucas Felix Calandrim
Osmar De Lima Ferreira

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia
Candidato

Holambra, 25 de junho de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Carlos Alberto Sass Silva
Oficial

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
42º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Chaiane Karen Vido De Moraes
Holambra, 25 de junho de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

PARA

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por requerimento datado de 02/04/2020, prenotado nesta serventia sob nº 39.227, em
03/04/2020, LEILA BARACAT GUIMARÃES PEREIRA, brasileira, viúva, do lar, CI-RG nº
2.906.921-X-SSP/SP e CPF/MF nº 041.540.258-13, MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES
PEREIRA FILHO, juiz de direito, CI-RG nº 13.129.840-9-SSP/SP e CPF/MF nº 040.691.718-35 e
sua mulher SIMONE CRISTINA BETINJANE GUIMARÃES PEREIRA, produtora rural, CI-RG nº
17.824.400-4-SSP/SP e CPF/MF nº 075.206.948-95, brasileiros, casados pelo regime da comunhão
universal de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, todos residentes e domiciliados no Condomínio
Duas Marias, lote nº 07 da quadra U, neste município, RUI BARACAT GUIMARÃES PEREIRA,
delegado de polícia, CI-RG nº 13.129.838-0-SSP/SP e CPF/MF nº 046.845.808-57, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com CLÁUDIA VIRGÍNIA DE
CAMARGO BARROS GUIMARÃES PEREIRA, delegada de polícia, CI-RG nº 7.375.866-8-SSP/SP
e CPF/MF nº 203.385.018-86, brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo-Capital,
na Rua José Antônio Coelho, nº 193, apto. 101, Vila Mariana, PEDRO BARACAT GUIMARÃES
PEREIRA, promotor de justiça, CI-RG nº 13.129.839-2-SSP/SP e CPF/MF nº 075.559.528-90,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com REGIANE
VINCHE ZAMPAR GUIMARÃES PEREIRA, promotora de justiça, CI-RG nº 27.714.606-9-SSP/SP e
CPF/MF nº 274.218.608-51, brasileiros, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo-Capital,
na Rua São Vicente de Paulo, nº 502, apto. 4B, Santa Cecília, (v) RODRIGO BARACAT
GUIMARÃES PEREIRA, brasileiro, divorciado, delegado de polícia, CI-RG nº 13.129.841-0-SSP/SP
e CPF/MF nº 099.734.058-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-Capital, na Rua São
Vicente de Paulo, nº 395, apto. 111, Santa Cecília, requereram por meio de seu advogado
regularmente constituído, o registro da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL com fundamento no artigo
216-A da Lei nº 6.015/73, na modalidade extraordinária (artigo 1.238 do C.C.), alegando estar na
posse desde 17/10/1997 da gleba 01, desmembrada da gleba “A” do Sítio Benfica, com a área de
74.650,00 m2 ou 7,4650 has e um perímetro de 1.454,02 metros, situada no distrito e município de
Santo Antonio de Posse, desta comarca, confrontando com a Fazenda Jequitibá (matrícula nº
13.057 desta serventia), de propriedade de Nova Hera Participações Ltda, com a gleba “A” do Sítio
Totegão, de propriedade de José Roberto Franco da Silva e outros (matrícula nº 33.484 do ORI de
Pedreira-SP), com a gleba 02, desmembrada da gleba “A” do Sítio Benfica, de posse de Clarice
Baracat (transcrição nº 14.764 do ORI de Mogi Mirim-SP) e com a Estrada Vicinal SPS 050,
denominada Estrada Dr. Abdala Koury Chaib, de propriedade do Município de Santo Antonio de
Posse-SP, cadastrada no INCRA em área maior sob nº 999.989.525.294-8, tendo como proprietário
tabular NACLE BARACAT, casado, conforme transcrição nº 14.764 do Oficial de Registro de
Imóveis da comarca de Mogi Mirim-SP. Conforme Formal de Partilha (não registrado) extraído dos
autos de Inventário (Processo nº 888/75, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da comarca de Mogi
Mirim-SP), onde figura como inventariada Chafiha Chaib Baracat (esposa de Nacle Baracat), o
imóvel usucapiendo foi transmitido aos herdeiros filhos: Leila Baracat Guimarães Pereira e seu
marido Mauricio Henrique Guimarães Pereira, Sonia Baracat Chaib e seu marido Adib Nami Chaib,
Antonio Carlos Baracat e sua mulher Nina Maria Meloni Baracat e Assad Nacle Baracat e sua
mulher Flora Zabeu Baracat. Foram depositados nesta serventia o requerimento, ata notarial,
memorial descritivo, planta, e demais documentos previstos em lei para exame dos interessados,
ficando NOTIFICADOS os legitimados certos e proprietários tabulares, bem como seus herdeiros
(artigo 216-A, § 13º da Lei nº 6.015/73), acima identificados, e ainda NOTIFICADOS os legitimados
incertos eventualmente interessados (artigo 216-A, § 4º da referida lei) a comparecer neste Registro
de Imóveis, que funciona no endereço acima, no horário das 9:00 às 16:00 horas, de segunda a
sexta-feira, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de cada uma das duas
publicações deste edital (artigo 216-A, § 13º, da Lei nº 6.015/73), para eventual impugnação na
forma da lei, sendo que a não apresentação de impugnação, implicará concordância ao pedido
extrajudicial de usucapião. E, para que chegue ao conhecimento e não venham os notificados
no futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que será publicado por duas (02)
vezes, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada um. Jaguariúna, 22 de Junho de 2021.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por requerimento datado de 02/04/2020, prenotado nesta
serventia sob nº 39.226, em 03/04/2020, CLARICE BARACAT, brasileira, solteira, maior,
aposentada, incapaz, interditada, portadora da CI-RG nº 3.905.845-SSP/SP e inscrita no
CPF/MF sob nº 139.548.658-15, residente e domiciliada na cidade de Campinas-SP, na
Avenida Maria Monteiro, nº 1.297, apto. 11, Cambuí, representada por seu curador Antonio
Carlos Baracat, requereu por meio de seu advogado regularmente constituído, o registro
da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL com fundamento no artigo 216-A da Lei nº 6.015/73, na
modalidade extraordinária (artigo 1.238 do C.C.), alegando estar na posse desde
17/10/1997 da gleba 02, desmembrada da gleba “A” do Sítio Benfica, com a área de
74.650,00 m2 ou 7,4650 has e um perímetro de 1.363,09 metros, situada no distrito e
município de Santo Antonio de Posse, desta comarca de Jaguariúna-SP, confrontando
com a gleba 01, desmembrada da gleba “A” do Sítio Benfica, de posse de Leila Baracat
Guimarães Pereira e outros (transcrição nº 14.764 do ORI de Mogi Mirim-SP), com a gleba
“A” do Sítio Totegão, de propriedade de José Roberto Franco da Silva e outros (matrícula
nº 33.484 do ORI de Pedreira-SP), com a gleba 03, desmembrada da gleba “A” do Sítio
Benfica, de posse do Espólio de Hackel Maluf, sucessor de Antonio Carlos Baracat e s/m
(transcrição nº 14.764 do ORI de Mogi Mirim-SP) e com a Estrada Vicinal SPS 050,
denominada Estrada Dr. Abdala Koury Chaib, de propriedade do Município de Santo
Antonio de Posse-SP, cadastrada no INCRA em área maior sob nº 999.989.525.294-8,
tendo como proprietário tabular NACLE BARACAT, casado, conforme transcrição nº
14.764 do Oficial de Registro de Imóveis da comarca de Mogi Mirim-SP. Conforme Formal
de Partilha (não registrado) extraído dos autos de Inventário (Processo nº 888/75, que
tramitou perante a 2ª Vara Cível da comarca de Mogi Mirim-SP), onde figura como
inventariada Chafiha Chaib Baracat (esposa de Nacle Baracat), o imóvel usucapiendo foi
transmitido aos herdeiros filhos: Leila Baracat Guimarães Pereira e seu marido Mauricio
Henrique Guimarães Pereira, Sonia Baracat Chaib e seu marido Adib Nami Chaib, Antonio
Carlos Baracat e sua mulher Nina Maria Meloni Baracat e Assad Nacle Baracat e sua
mulher Flora Zabeu Baracat. Foram depositados nesta serventia o requerimento, ata
notarial, memorial descritivo, planta, e demais documentos previstos em lei para exame
dos interessados, ficando NOTIFICADOS os legitimados certos e proprietários tabulares,
bem como seus herdeiros (artigo 216-A, § 13º da Lei nº 6.015/73), acima identificados, e
ainda NOTIFICADOS os legitimados incertos eventualmente interessados (artigo 216-A, §
4º da referida lei) a comparecer neste Registro de Imóveis, que funciona no endereço
acima, no horário das 9:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no prazo de 15
(quinze) dias corridos, a contar da data de cada uma das duas publicações deste
edital (artigo 216-A, § 13º, da Lei nº 6.015/73), para eventual impugnação na forma da
lei, sendo que a não apresentação de impugnação, implicará concordância ao pedido
extrajudicial de usucapião. E, para que chegue ao conhecimento e não venham os
notificados no futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que será
publicado por duas (02) vezes, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada um. Jaguariúna, 16
de Junho de 2021.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EXTRAJUDICIAL

CARLOS ALBERTO SASS SILVA, Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Jaguariúna-SP, na forma da lei, etc.

CARLOS ALBERTO SASS SILVA, Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Jaguariúna-SP, na forma
da lei, etc.

Processo Seletivo nº 02/2018

Classificação
116º
117º

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO
CONHECIMENTO DE LEGITIMADOS CERTOS E INCERTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL PARA
CONHECIMENTO DE LEGITIMADOS CERTOS E INCERTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia
Candidato
Magali Xavier Galieta De Oliveira
Lidiane Cristina Inacio

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
SEDE DA COMARCA DE JAGUARIÚNA-SP.
Instalado em 16/11/2009)
Rua São Paulo, nº. 97 – Jardim Dom Bosco
Fone/Fax: (19)3867-3640
CNPJ/MF. nº 11.236.613/0001-49
e-mail: reg.jaguariuna@hotmail.com

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE JAGUARIÚNA-SP.
Instalado em 16/11/2009)
Rua São Paulo, nº. 97 – Jardim Dom Bosco
Fone/Fax: (19)3867-3640
CNPJ/MF. nº 11.236.613/0001-49
e-mail: reg.jaguariuna@hotmail.com

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.

