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Jaguariúna recebe novidade com 
lançamento de residencial fechado

Secretários e diretores esportivos da região se 
reúnem para discutir a liberação de atividades

Prefeitura de Artur Nogueira 
recebe doação de 1 tonelada 
de roupas e 1,2 mil fraldas

População poderá contribuir com 
elaboração de plano orçamentário 
de Holambra

Jaguariúna superou nesta 
semana a marca de 50% da 
população vacinável imuni-
zada com pelo menos uma 
dose contra a Covid-19. O ín-
dice de metade da população 
com mais de 18 anos vacinada 
contra o coronavírus foi atin-
gido no dia 27 de junho. Nesta 
terça-feira, 29, o índice já era 
de 51,2%. Jaguariúna possui 
44.500 pessoas que devem ser 
vacinadas pelo Programa Na-
cional de Imunização contra o 
coronavírus.

             Página 3

O índice de metade da 
população com mais 
de 18 anos vacinada 
contra o coronavírus 
foi atingido no dia 27 
de junho

A Prefeitura de Artur Noguei-
ra, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade e da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, mais uma vez, contou 
com o apoio dos moradores no-

gueirenses. Na semana passada, 
a Administração recebeu a doa-
ção de 1.260 fraldas e de 1.403 
peças (mais de 1 tonelada) de 
peças de roupas, sapatos e co-
bertores.                      Página 4

Uma parceria entre os empre-
sários Vanildo Pereira da Silva, 
Dirceu Penteado e Josemir Silva 
resultou na VDJ Sol Empreendi-

mentos Imobiliários, responsável 
pelo mais novo residencial fecha-
do em Jaguariúna. O empreendi-
mento que conta com o total de 

202 lotes, a partir de 250 m² cada, 
presa pela natureza, segurança, 
lazer e qualidade da vida.

                            Página 3

Jaguariúna atinge mais da metade 
da população vacinável com uma 
dose contra Covid-19 

Vacinação ocorre no Parque 
Santa Maria

IVAIR OLIVEIRA

Terreno localizado em local privilegiado 

Os itens serão destinados às famílias e instituições mais necessitadas do município, e as 
ajudarão a passar pelo período de frio
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Não se pode dizer que a no-
meação de Anitta para o Con-
selho de Administração  do 
Nubank passou em branco.  As 
redes sociais foram turbinadas 
por debates acadêmicos, co-
mentários racistas, misóginos, 
defensores e opositores de mo-
vimentos sociais, profissionais 
da área de finanças e profissio-
nais de startups. Uma coisa é 
certa: o Nubank adotou mais 
uma vez uma hábil estratégia 
empresarial ao convidar Larissa 
de Macedo Machado (Anitta) 
para o seu Conselho.  

O que chocou alguns foi o 
fato do Nubank ter inovado 

convidando para o Conselho 
uma artista. Em geral, as pes-
soas acham que para ser conse-
lheiro é preciso principalmente 
ter um diploma. Gilberto Gil, 
por exemplo, foi um excelente 
ministro da Cultura e, no entan-
to, ele não fez Administração 
Pública. 

Aqui vale a pena destacar 
alguns pontos. A assembleia 
de acionistas ou mesmo os só-
cios de uma empresa convidam 
em geral pessoas de destaque 
e senioridade para compor os 
Conselhos de suas empresas. 
Querem com isso mostrar aos 
seus “stakeholders” (sócios, 

clientes, fornecedores, gover-
no, mundo financeiro, etc) a se-
riedade e profissionalismo com 
que conduzem seus negócios e 
afinidade que procuram ter com 
seus mercados. No final das 
contas buscam também a cre-
dibilidade de suas organizações 
junto ao seu público. 

O Nubank acertou no alvo. 
Ao convidar Anitta, trouxe para 
junto de si, 54 milhões de admi-
radores da artista. Este público 
confia na nova conselheira. O 
Nubank hoje com 40 milhões 
de usuários quer escalar e buscar 
mais usuários da faixa C e D, pú-
blico sobre o qual Anitta entende.
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COBERTURA

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

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

Tomaz de Aquino Pires*

Foi pároco titular da Paró-
quia Santa Maria de Jaguari 
de 02/10/1921 a 10/07/1938. 
Neste período com sua bonda-
de, simplicidade , dedicação à 
Igreja, Ele amou, serviu, evan-
gelizou e sondou os anseios 
do seu rebanho. Pois seu povo 
aspirava a um relógio na tor-
re da Matriz. Coube ao padre 
a empreitada de administrar 
uma campanha beneficente. Tal 
movimento teve seu início em 
1931.  As associações religio-
sas realizavam quermesses be-
neficentes, moços saiam com 
listas angariando donativos, 
organizavam bailes. Nestas 
noites, o sacerdote realizava a 

cerimônia noturna diária mais 
cedo, segundo  ouvimos de nos-
sos pais e  fiéis da Paróquia de 
Santa Maria.  Antecipava-se a 
“Reza” que consistia na recita-
ção do Rosário, cântico da La-
dainha de N. Senhora em latim, 
Piedosas Orações, Exposição 
do SSmo Sacramento, Bênção 
Eucarística.   Assim haveria 
tempo para a quermesse e, em 
noite especial o baile. Houve 
um evento beneficente muito 
concorrido, chamado “Baile 
do Relógio”. Segundo docu-
menta “A Comarca” de 03/03/ 
1935 de Mogi-Mirim ,quando 
se conseguiu a quantia neces-
sária para tal aquisição,  Pe. 

Guilherme foi comprá-lo em 
São Paulo. Voltou trazendo o 
recibo de metade do pagamen-
to em adiantamento. Veio um 
técnico instalá-lo. Havia neces-
sidade de um sino. O agricultor 
Dante Panini doou-o. A tradi-
ção oral conta dos andaimes 
altos e fortes montados com 
troncos e varas de eucalipto, 
para subir o sino de bronze de 
185 kg até a torre. Desde então 
o sino acoplado ao relógio me-
cânico começou a anunciar as 
horas a este povo. Estas bênçãos 
permanecem! São patrimônio 
cultural material e imaterial do 
Velho Jaguary.  A Comarca de 
Mogi-Mirim tinha, neste distrito 

de Paz, seu correspondente que, 
semanalmente, procurava enviar 
as notícias para a sede do mu-
nicípio. Assim eram publicados 
constantemente os acontecimen-
tos e realizações da Igreja e da 
Vila que se tornaram importan-
te fonte para conhecimento de 
nossa história. Pe. Guilherme 
evangelizou incansavelmente 
através do calendário litúrgico 
da Igreja em todas as suas co-
memorações. São pródigos os 
registros na imprensa escrita 
das grandiosas Semanas Santas, 
Procissões, festas comemorati-
vas a São Sebastião com banda 
de música e leilões beneficen-
tes, São Benedito, Sant’Ana, 

festividades de Nossa Senhora 
com dedicação sacerdotal ple-
na conduzindo  sempre os fiéis 
a Jesus Cristo, Divino Salva-
dor. Em 1938, Ele voltou para 
o seio de sua família em Rio 
Claro (SP), urgentemente, por 
motivo de grave enfermidade.   
Faleceu dois dias depois, em 12 
de julho, conforme noticiou “A 
Comarca” de 17/07/1938. A pa-
róquia e o povo de Jaguary que 
lhe queriam muito bem, prante-
aram consternados sua partida. 
Ele granjeara a estima e a con-
sideração do povo jaguaryense.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Quem foi Padre Guilherme Bruckhäuser?
O  Padre do Sino e do Relógio

João Rodrigues*

Neste dia 01 de julho de 2021 
completa-se mais um ano da 
rica história de liderança de 
uma das grandes empresas 
genuinamente jaguariunense, 
a JRS Computação. Uma em-
presa de software que nasceu 
na Rua Cel Amâncio Bueno, 
695, centro, em um quarto de 
uma família de 8 irmãos, com 
um micro xt, (na época nem se 
tinha o tal HD-hard-disk), os 
dados eram acionados e arma-
zenados através de disquetes 
flexíveis de 5 1/4 onde cabiam 
incríveis 256 kb, se olhava 
numa tela verde, com estes 
equipamentos começava em 
Jaguariúna o desenvolvimento 
de programas de computador 
que hoje são levados a diversas 
partes do mundo.
De uma ideia simples que era 
a de que um dia se consegui-
ria num simples ckick  ver seus 
dados administrativos e poder 
tomar suas decisões em uma 
única tela, uma  visão futurís-
tica e de longo prazo, que nos 

dias de hoje isto se concreti-
zou com os tais dashboards, 
com as telas de touch, com o 
poder da fala ser transformado 
em um comando ao computa-
dor, a chegada da Internet, dos 
equipamentos móveis, tudo 
isto ocorreu nestes 30 anos, 
mas a visão que o líder teve em 
1991, onde poucos tinham co-
nhecimento do que era este tal 
de computador, fez com quem 
muitos começassem a acreditar 
que poderia ser possível trafe-
gar dados e imagens  de um lu-
gar a outro por um fio.
Em 1994 devido a luta deste 
líder visionário chegou-se ao 
primeiro link de internet no mu-
nicípio, ainda de forma tímida, 
com poucos kb de transmissão, 
mas com a chegada do famoso 
na época SPEED, possibilitaria 
primeiro as empresas, e tempos 
depois as menores além das re-
sidências terem um link de inter-
net com mais capacidade, sain-
do dos ruídos dos modens, para 
uma conexão de banda larga.

Toda esta jornada de cresci-
mento veio com a melhoria dos 
computadores, e com a chega-
da dos primeiros notebooks, o 
que permitiria com que o com-
putador te acompanhasse por 
onde você fosse, fazendo com 
que todos pudessem ter seus 
escritórios móveis.
Começaram a surgir a privati-
zação da telefonia, onde os pri-
meiros “tijolões”  começavam a 
nos deixar livres e desplugados 
de fios e de um aparelho fixo,  
e hoje temos os smartphones 
com uma capacidade de arma-
zenamento e de processamento 
fantástica.
O advento da Computação em 
Nuvem, fez com que os com-
putadores pudessem ser com-
partilhados, gerando com isto 
um ganho de escalava inima-
ginável e um aumento absurdo 
de dados armazenados em di-
versos computadores ao redor 
do mundo.
Porém o grande acontecimento 
nestes 30 anos foi o entendi-

mento do Segredo de Sucesso 
de toda empresa, que são as 
pessoas que estão na mesma, e 
o quanto é importante ter MIS-
SÃO, VISÃO, VALORES e um 
PROPÓSITO claro e simples, 
junto a toda equipe interna e 
aos parceiros externos, pois é 
através disto que todos se auto-
alimentam, é o sangue que todo 
dia é jorrado na veia de todos e 
que os nutre em busca do Suces-
so Pessoal e Profissional, fazen-
do com que todos remem para a 
mesma direção, numa só meta e 
com um objetivo bem definido 
de como será esta jornada.
Ao líder cabe despertar em cada 
um, este seu propósito de vida, 
ajustá-lo a este novo conheci-
mento adquirido, o de atender 
a necessidade do cliente e com 
isto  gerar uma venda recor-
rente e duradoura, um ciclo de 
prosperidade muito forte que 
mantém toda a organização.
Com Conhecimento, Habilidade 
e Atitude em consonância com o 
que se deseja e tendo uma meto-

dologia onde possa-se extrair pa-
râmetros e indicadores que per-
mitam obter índices de elevada 
performance e satisfação, atra-
vés da aplicação da consagrada 
metodologia da FNQ -Fundação 
Nacional de Qualidade, 
Um orgulho muito grande ao 
líder, ver seus liderados após 
tantos anos trilhando o cami-
nho do Sucesso e da Excelên-
cia profissional, pautadas em 
Valores Éticos em suas relações 
pessoais e profissionais, fortale-
cidos do espirito da união e da 
família, para levar por muitos e 
muitos anos estes valores: SE-
RIEDADE E HONESTIDADE 
NAQUILO QUE FAZ, fazendo 
desta empresa um exemplo a ser 
seguido, por quem gosta de uma 
Governança e de uma gestão de 
resultados.

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

30 anos de história
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O índice de metade da população com mais 
de 18 anos vacinada contra o coronavírus foi 
atingido no dia 27 de junho
Jaguariúna superou nesta 
semana a marca de 50% da 
população vacinável imuni-
zada com pelo menos uma 
dose contra a Covid-19. O 
índice de metade da popu-
lação com mais de 18 anos 
vacinada contra o corona-
vírus foi atingido no dia 
27 de junho. Nesta terça-
-feira, 29, o índice já era de 
51,2%. Jaguariúna possui 
44.500 pessoas que devem 
ser vacinadas pelo Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ção contra o coronavírus.
Até esta terça, haviam sido 
vacinados com a primeira 
dose ou com dose única 
22.787 jaguariunenses, se-

gundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde. Ou-
tras 6.391 pessoas (14,4% 
da população vacinável) já 
completaram a imunização 
com duas doses, totalizan-
do 29.178 doses de vacina 
aplicadas na cidade.  
“Com a estratégia adota-
da pelo Município des-
de o início da vacinação, 
conseguimos agilidade na 
aplicação da vacina, um 
gerenciamento de doses 
com aproveitamento de 
100% das doses, ou seja, 
não temos sobras de vaci-
na e também não ficamos 
com estoque”, explica a 
secretária de Saúde de Ja-

guariúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão. 
“Isso só foi possível pelo 
comprometimento de toda 
a equipe da saúde que divi-
de seu dia entre seu posto 
de trabalho normal e a va-
cinação, isso foi fundamen-
tal para obter bons resulta-
dos”, completa a secretária.
A campanha de vacina-
ção contra a Covid-19 
em Jaguariúna acontece 
no Parque Santa Maria, 
das 15h às 19h. Nesta 
quarta-feira, começam a 
ser vacinadas pessoas de 
40 a 42 anos de idade e 
continuam a ser imuniza-
dos outros públicos.  

Paula Partyka 
– jornalismo@
gazetaregional.com.br

Uma parceria entre 
os empresários Vanildo 
Pereira da Silva, Dirceu 
Penteado e Josemir Sil-
va resultou na VDJ Sol 
Empreendimentos Imobi-
liários, responsável pelo 
mais novo residencial 
fechado em Jaguariúna. 
O empreendimento que 
conta com o total de 202 
lotes, a partir de 250 m² 
cada, presa pela natureza, 
segurança, lazer e quali-
dade da vida.

A junção das experiên-
cias resultou na loteadora 
que trabalhou assidua-
mente por mais de seis 
anos até enfim anunciar o 
lançamento de vendas do 
residencial Alto de São 
Pedro, desde a compra da 
área até toda a regulariza-
ção burocrática junto aos 
órgãos competentes. 

As obras do empreen-
dimento já foram iniciadas 
e a partir daqui a loteadora 
tem o prazo de 24 meses 
para concluí-las. Vanildo 
afirma que todo o proces-

so de obras está adiantado 
e que a expectativa de en-
trega pode ocorrer antes 
do prazo final.

A localização do Alto 
de São Pedro é privilegia-
da, de fácil acesso, perto 
de áreas de lazer do muni-
cípio e de comércios. Seu 
projeto conta com porta-
ria de acesso controlado, 
área de lazer com salão 
de festas e reuniões, espa-
ço gourmet, playground e 
quadra de areia.

Vale ressaltar que os lo-
tes terão matrículas indi-
vidualizadas, permitindo 
assim, que o proprietário 
realize o financiamento de 
sua construção por meio 
de qualquer instituição 
bancária. 

O lançamento oficial 
de vendas é neste primei-
ro final de semana de ju-
lho/2021, com condições 
especiais de pagamento 
durante todo o mês. Óti-
mos descontos para pa-
gamento à vista e com 
parcelamento em até 60 
vezes diretamente com a 
loteadora.

O plantão de vendas 
está situado a Av. Margi-

Jaguariúna atinge mais da metade da população 
vacinável com uma dose contra Covid-19 

Jaguariúna recebe novidade com lançamento de residencial fechado

Vacinação ocorre no Parque Santa Maria

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

IVAIR OLIVEIRA

nal, nº 154 – em frente ao 
McDonald’s e também no 
local do empreendimento, 
Rua Horácio Poltronieri, 
s/nº - Bairro São Pedro.

Sobre os empresários
Vanildo, possui uma 

longa trajetória na cidade, 
sendo proprietário da imo-
biliária SolVanil Imóveis.

Dirceu trabalha no 
ramo de construção civil 
há mais de 20 anos e sua 
bagagem profissional é 
um diferencial na constru-

ção do novo residencial.
Josemir é empresário, 

morou em Jaguariúna e 
atualmente reside em São 
Paulo. 

Terreno localizado em local privilegiado 

DIVULGAÇÃO 
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Prefeitura Recebe doação de 1 tonelada 
de roupas e 1,2 mil fraldas
Doações foram feitas por um empresário 
nogueirense e pelo Colégio Anglo 

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio do 
Fundo Social de Solida-
riedade e da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, mais uma 
vez, contou com o apoio 
dos moradores noguei-
renses. Na semana pas-
sada, a Administração re-
cebeu a doação de 1.260 
fraldas e de 1.403 peças 
(mais de 1 tonelada) de 
peças de roupas, sapatos 

e cobertores.
As fraldas foram doa-

das pelo empresário no-
gueirense Cesar Vabedo. 
Já as roupas são fruto da 
campanha dos alunos do 
Ensino Fundamental II e 
do Ensino Médio, organi-
zada pelo professor Fred 
Scheltinga, do Colégio 
Anglo. O município ain-
da recebeu doações da 
academia de dança Bal-
lerine-Espaço, por meio 

da empresária Aline Re-
gla, que destinou roupas, 
cobertores e calçados ao 
Fundo Social de Solida-
riedade. 

“Investir no próximo é 
um grande ato solidário. 
Nossos agradecimento 
aos doadores, pois, na re-
alização de nosso objeti-
vos sociais, dependemos 
e muito da participação 
de todos”, agradece o se-
cretário Amarildo Boer.

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou nesta terça-feira, 
29, que o Estado vai pa-
gar um valor de R$1.800 a 
quem perdeu um familiar 
para a Covid-19. O valor 
será transferido para essas 

famílias em seis parcelas 
de R$300 que começam a 
ser pagas neste mês de ju-
lho.

Podem receber o bene-
fício as famílias inscritas 
no CadÚnico do governo 
federal, com renda mensal 

de até 3 salários-mínimos 
(R$3.300,00) que tenham 
tido óbito por Covid-19 te-
nha ocorrido dentro do nú-
cleo familiar entre março 
de 2020 até a data limite 
de 21 de junho deste ano. 
São consideradas perdas 

de pai, mãe, avô, avó, fi-
lho, filha etc.

De acordo com o gover-
no estadual, a expectativa 
é atingir até 30 mil pessoas 
no Estado, ou 10.929 fa-
mílias e 11.183 benefícios. 
A inscrição ao programa 

deve ser feita pelo site. 
(https://www.bolsadopo-
vo.sp.gov.br)

Dúvidas
As pessoas que quise-

rem esclarecer dúvidas e 
receber orientações sobre 

o programa podem entrar 
em contato com a Secre-
taria de Assistência Social 
de Jaguariúna e falar na 
Central de Atendimento 
do Cadastro Único, pelos 
telefones (19) 3837- 3311 
e 3837-3373.

 Artur Nogueira

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Disclaimer: Como o terceiro dia da 
E3 2021 foi muito curto, irei abordar 
também o quarto dia.  

A Take-Two que é proprietária da 
Rockstar Games e 2K abriu o terceiro 
dia conferencia sem jogos, e focou 
seu tempo de transmissão com 
o assunto de igualdade, in-
clusão e diversidade nos 
seus jogos.  

A Capcon foi a em-
presa que tomou, um 
pouco da atenção dos 
jogadores neste terceiro 
dia. Durante a transmis-
são o produtor de Resident 
Evil: Village, comentou so-
bre a felicidade de o jogo ser um 
sucesso e para quem comprou o jogo 
ganhou o Resident Evil RE: Verse, que 
será lançado em algum momento deste 
mês. RE: Verse é um game multiplayer, 
onde os jogadores podem escolher al-
gum personagem da franquia para jo-
gar contra outros jogadores. 

O maior advogado dos 
games volta com The Gre-
ate Attorney Chonicles, 
neste game teremos 
um personagem mui-
to peculiar o detetive 
Sholmes, ao qual faz 
referência ao Sherlo-
ck Holmes, o jogo está 
disponível para PlayS-
tation, nos PCs e no Nin-
tendo Switch. 

No quarto e ultimo dia a Nin-
tendo abriu a conferência, que foi trans-
mitida somente no Japão, com o anún-
cio que o Kazuya Mishima chegará ao 
Super Smash Bros Ultimate. E muitos 
jogos vão chegar para o Nintendo Swi-

tch dentre esses estão Life is Stranger 
Remaster Collection, Life is Stranger: 
True Colors, Marvel Guardians Of The 
Galaxy, Worms Rumble, Astria of As-
cending, Metroid Dread, Dragon Ball: 

Kakaroto, Mario Golf: Super Rush.  
A Nintendo encerra a con-
ferência com Zelda: Breath 

Of The Wild 2  este jogo 
vai continuar com o for-
mato de mundo aberto, 
mas pouco se sabe sobre 
a trama do deste jogo, ao 
que tudo indica, novos 

locais serão explorados. 
Entretanto a uma data pro-

visória foi definida para 2022. 
Na sequência e para encer-

rar a E3 2021 a Bandai Namco focou 
sua transmissão para falar sobre Dark 
Pictures Anthology: House Of Ashes 
esse é o terceiro jogo, que pode ser a 
conclusão desta série de games. Dark 
Pictures Anthology são games de ter-

ror que através das escolhas feitas 
pelo jogador dão chance de 

salvar os protagonistas ou 
mata-los, porém o jogo 
coloca a culpa das es-
colhas inteiramente no 
jogador. O primeiro 
game neste formato e 
do mesmo universo é 
Until Dawn. Dark Pic-

tures Anthology: House 
Of Ashes chega dia 21 de 

Outubro para Xbox Series, 
PlayStation 4 e 5,  Xbox One e  

PC. 
Esses foram os anúncios da E3 2021, 

mas dia 17 de julho tem evento anual 
da Digital Extremes, para os jogadores 
de Warframe a TennoCom.   

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”.

Terceiro e o ultimo dia de conferência da E3 com 
Take two, Capcom, Nintendo e Bandai Namco. 

Secretários e diretores esportivos da região se reúnem para discutir a liberação de atividades

Governo de SP contempla famílias de vítimas da Covid-19 com auxílio mensal de R$300

 Pedreira 

 SP 

rmc
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Secretários e diretores 
municipais de Esporte das 
cidades que compõem o 
Circuito das Águas Pau-
lista, ou seja: Holambra, 
Jaguariúna, Pedreira, 
Amparo, Monte Alegre 
do Sul, Serra Negra, Lin-
dóia, Socorro e Águas de 
Lindóia, estiveram reuni-
dos de forma online nesta 
semana para realizar um 

balanço dos trabalhos re-
alizados durante o ano de 
2021. Segundo o secre-
tário de Esportes e Lazer 
de Pedreira, Valdir Carlos 
Volpato, durante o encon-
tro os dirigentes também 
avaliaram a possibilidade 
de realização de algumas 
atividades esportivas com 
o devido distanciamento e 
uso de álcool em gel.

“Ainda estamos na 
pandemia do coronaví-
rus e devemos seguir o 
Plano São Paulo de com-
bate a Covid-19 e cada 
cidade também é obriga-
da a adotar as normas da 
Vigilância Sanitária. Em 
breve estaremos anun-
ciando novidades aos 
esportistas”, destaca o 
secretário Patão.

DIVULGAÇÃO 

Os itens serão destinados às famílias e instituições mais necessitadas do município, e as ajudarão a passar pelo 
período de frio
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Município assina termo 
de adesão ao Programa de 
Desenvolvimento Local

Rede Mário Gatti ganha reforço de 
103 profissionais da área de saúde
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 Morungaba

 Campinas

Momento da assinatura do termo PDL

População poderá contribuir com 
elaboração de plano orçamentário

Programa da Promoção Social acolhe moradores 
de rua devido às baixas temperaturas

 Holambra

 Cosmópolis

Com o objetivo de 
viabilizar e estimular 
a participação da po-
pulação na elaboração 
de peças orçamentárias 
como o Plano Plurianu-
al (PPA) para os exer-
cícios de 2022 a 2025, 
que será formulado esse 
ano, a Prefeitura de Ho-
lambra disponibiliza 
no Portal do Governo 
(www.holambra.sp.gov.
br), ferramenta de con-
sulta pública que permi-
te aos moradores o en-
vio de sugestões às mais 
diferentes áreas da ad-
ministração municipal.

A contribuição é fei-
ta por meio do preenchi-
mento de um questioná-
rio eletrônico intitulado 
Cidade Participativa, 
que fica disponível até o 

dia 30 de julho na aba de 
Serviços do site – neste 
caso, para PPA e Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO).

De acordo com o dire-
tor municipal de Finan-
ças, Rodolfo Silva Pin-
to, o mecanismo atende 
o Artigo 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF), que dispõe sobre 
a transparência assegu-
rada mediante “incenti-
vo à participação popu-
lar durante os processos 
de elaboração e discus-
são dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias 
e orçamentos”.

“Estamos vivendo 
tempos difíceis em fun-
ção da pandemia, em 
que reuniões e audiên-
cias presenciais não são 

recomendadas. Neste 
sentido, a possibilidade 
de envio de sugestões 
por meios eletrônicos 
garante a participação 
popular nesse processo 
decisório tão importan-
te”, destaca.

Segundo ele, a po-
pulação pode tratar de 
questões relacionadas à 
cidade ou ao bairro onde 
mora, além de apontar as 
principais necessidades 
quanto a obras e outros 
serviços de melhoria. “A 
partir dessa troca, pode-
mos definir as priorida-
des, como serão executa-
das as políticas públicas, 
programas e demais 
ações para fortalecer o 
bem-estar e a qualidade 
de vida em todo o muni-
cípio”, explica.

A Prefeitura de Cos-
mópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Promoção Social e Ação 
Comunitária, em virtude 
da queda de temperatura 
nos últimos dias e a che-
gada do inverno, iniciou 
o Serviço de Acolhimen-
to para pessoas em situa-
ção de rua no município. 
A ação integra os traba-
lhos desenvolvidos para 
este público pela equipe 

do Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (CREAS). 
Dúvidas e esclarecimen-
tos podem ser feitas pelo 
telefone 3812-5442.

“Apesar da visibilida-
de do trabalho ser apenas 
no período do inverno, o 
trabalho com este públi-
co abrange acompanha-
mento técnico em nos-
sos serviços do CREAS, 
onde tem sido ofertado 

regularmente alimenta-
ção, produtos de higiene 
pessoal e proteção indivi-
dual”, enfatiza a Secretá-
ria de Promoção Social, 
Fran Oliveira.

Caso você conheça 
alguém em situação de 
rua pode encaminhar aos 
serviços do CREAS, lo-
calizado na rua Eurides 
de Godoy, nº 329, Jardim 
Bela Vista, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Durante a programação 
do 133º aniversário de Mo-
rungaba, o município assi-
nou o Termo de Adesão 
ao Programa de Desenvol-
vimento Local (PDL).  A 
Prefeitura realizou uma so-
lenidade para oficializar o 
ato de assinatura do prefei-
to Marquinho de Oliveira, 
do diretor de Administra-
ção e Finanças do Sebra-
e-SP, Guilherme Campos, 
e do gerente do escritório 
regional do SEBRAE em 
Jundiaí, Marcelo Paranzi-
ni.

O Programa de Desen-
volvimento Local (PDL) 
tem como base a integra-
ção e atuação da Prefeitu-
ra, Sebrae e Governança 
para potencializar a com-

petitividade, o crescimen-
to e a sustentabilidade dos 
negócios.  A implementa-
ção do PDL deve possibi-
litar a geração de emprego 
e renda; aumento do PIB e 
de acesso a crédito, redu-
zindo ainda a burocracia 
para aumentar a sobrevi-
vência dos negócios no 
Município.

Os resultados do PDL 
serão voltados ao aumen-
to do faturamento das em-
presas; redução dos custos 
e desperdícios; inovação; 
geração de renda; sedi-
mentação do ambiente de 
fomento ao empreendedo-
rismo e a inovação, entre 
outros.

O prefeito Marquinho 
comenta o preparo ne-

cessário e a importância 
da retomada econômica 
após a pandemia: “Den-
tro do nosso trabalho de 
retomada, nessa pós-pan-
demia após todos serem 
vacinados, contando com 
a parceria com o Sebrae, 
vamos dar início ao pro-
grama ‘Morungaba Ci-
dade Empreendedora’. 
Nosso município tem um 
potencial muito grande 
de crescimento, seja atra-
vés das grandes empre-
sas existentes na cidade, 
como também dos peque-
nos empreendedores do 
artesanato, da agricultu-
ra ou no comércio local. 
Nosso principal objetivo é 
ajudar o desenvolvimento 
de todos”, diz.

A Rede Mário Gatti de 
Urgência e Emergência 
deve ser reforçada com 
mais 103 profissionais da 
saúde. São 30 médicos pe-
diatras, três clínicos e 70 
enfermeiros, aprovados em 
concurso público em 2019 
e que foram chamados esta 
semana para a escolha de 
vagas. 

Oito pediatras atuarão 
no Pronto-Socorro Infantil 
do Hospital Mário Gatti e 
22 nas unidades de pron-
to atendimento (UPA) 
Anchieta-Metropolitana, 

Campo Grande e Sao José. 
Os clínicos reforçarão o 
atendimento do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e os en-
fermeiros no Hospital Má-
rio Gatti, nas UPAs e no 
Samu.

As contratações, infor-
ma o diretor de Urgência 
e Emergência da Rede, 
Steno Pieri, são um im-
portante reforço no atendi-
mento à população. “Com 
elas, teremos um melhor 
gerenciamento das esca-
las de trabalho, redução 

do tempo de espera por 
atendimento nas unidades 
e diminuição da carga de 
trabalho dos atuais profis-
sionais que vem ocorrendo 
em função da pandemia”, 
afirma. 

 Com a definição da 
escolha das vagas pelos 
profissionais, tem início 
o processo de contratação 
e a estimativa é que até o 
final do mês eles já atuarão 
nas unidades, segundo a 
chefe do setor de Desen-
volvimento de Pessoas, 
Marta Dias Hernandez.

Boas práticas 1
Jaguariúna é finalista do 
Concurso de Boas Práti-
cas do Programa Parcerias 
Municipais, da Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São 
Paulo. O município se 
classificou com dois pro-
jetos, o “Boas Práticas 
Entre os Pares Docentes”, 
desenvolvido pela Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, e o “Segunda Chance 
Municipal”, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial. O anúncio oficial foi 
feito nesta quinta-feira, dia 
1º de julho.

Boas práticas 2
O programa estadual visa 
alavancar a qualidade de 
vida da população inves-
tindo em políticas públicas 
para reduzir as desigual-
dades, respeitando a pecu-
liaridade dos municípios. 
Em 2021, com o objetivo 
de auxiliar os municípios 
com as consequências 
econômicas e sociais cau-
sadas pela pandemia do 
coronavírus, a iniciativa 
criou mais um desafio: mi-
tigar os impactos da Covid 
na geração de emprego e 
renda.  As prefeituras ti-
veram de 8 de março a 23 
de abril deste ano para en-
tregar seus planos de ação 
dentro da plataforma do 
programa. Segundo o Go-

verno do Estado, a entrega 
de cada ação é de inicia-
tiva do próprio município 
que a elabora.

Fiscalização
A Prefeitura de Jaguariúna 
vai reforçar a fiscalização 
contra aglomerações neste 
final de semana. A medida 
foi anunciada na manhã 
desta sexta-feira, pelo Pre-
feito Gustavo Reis, após 
reunião com a equipe de 
segurança pública, com o 
alto comando da polícia 
municipal, com o diretor 
de saúde e com o diretor 
da fiscalização. Os estabe-
lecimentos, especialmente 
bares e restaurantes, de-
vem funcionar até as 21h, 
com no máximo 40% da 
capacidade. Isso significa 
que depois das 21h todos 
os comércios devem estar 
com as portas fechadas e 
sem nenhum cliente. Vale 
ressaltar que essa restrição 
não se aplica ao serviço de 
Delivery, que pode funcio-
nar normalmente por 24h.

Testagem na educação 

Neste sábado será realiza-
do o Inquérito Sorológico 
Covid-19 dos Profissio-
nais da Educação, que 
tem o objetivo de medir a 
evolução da epidemia de 
coronavírus entre esses 
trabalhadores das redes 
pública e privada de ensi-

no. Para isso, os profissio-
nais das unidades munici-
pais passarão por testagem 
de Covid hoje, das 8h às 
14h, na Escola Municipal 
Professor Irineu Espedito 
Ferrari, no bairro XII de 
Setembro. Para os traba-
lhadores das unidades par-
ticulares, será divulgada 
uma nova data para a reali-
zação dos testes. O estudo 
será realizado com todos 
os profissionais de educa-
ção da cidade, envolvendo 
professores, assistentes 
administrativos, cozinhei-
ros, serventes e profissio-
nais do transporte escolar, 
entre outros. 

Bolsonaro
A PGR (Procuradoria-Ge-
ral da República) pediu ao 
STF (Supremo Tribunal 
Federal) a instauração de 
um inquérito para apurar 
se o presidente Jair Bol-
sonaro cometeu crime de 
prevaricação no proces-
so de compra da vacina 
indiana Covaxin. O pre-
sidente foi alvo de uma 
notícia-crime apresentada 
por senadores. A manifes-
tação da PGR, assinada 
pelo vice-procurador-geral 
da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, foi 
feita após a ministra Rosa 
Weber ter rejeitado o pedi-
do da PGR para suspender 
a tramitação da notícia-cri-
me contra Bolsonaro.

 Bastidores do poder

A implementação do PDL deve possibilitar a 
geração de emprego e renda no município

Hospital Mário Gatti recebe reforço de médicos e enfermeiros

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura intensifica atendimento e 
acolhimento aos moradores de rua

Em três minutos, 2 carros capotam 
após passarem em mancha de óleo 
na Rodovia João Beira

Jaguariúna participa 
de projeto nacional de 
Educação Criativa 

A Secretaria de Assis-
tência Social da Prefeitura 
de Jaguariúna, por meio 
do Centro Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (CREAS), oferece 
atendimento e acolhimen-
to aos moradores de rua. 
Com as baixas temperatu-
ras que atingem a cidade 
nesta semana, esse traba-
lho foi intensificado, por 
meio de rondas que ofere-
cem cobertores, pernoite e 
alimentação.

Atualmente, de acordo 
com dados da Secretaria, 
Jaguariúna tem 12 pessoas 
nessas condições, a maio-
ria delas (08), com fami-
liares no município. Para 
essas pessoas, o CREAS 
busca restabelecer a rela-
ção e fortalecer os vínculos 
com os familiares.

Já para aqueles que 
não contam com vínculos 
em Jaguariúna, a Prefei-
tura oferece acolhimento, 
apoio para a regularização 
de documentos, realiza o 
cadastro nos programas de 
renda específico para essa 

população e busca o enca-
minhamento para a cidade 
de origem.

Segundo a secretária de 
assistência social, Andréa 
Dias Lizun, as ações jun-
to à população de rua são 
realmente eficazes a médio 
e longo prazo, no entanto, 
esse primeiro acolhimento 
é fundamental para a reabi-
litação. “Muitas vezes são 
vítimas das desigualdades 
sociais, distribuição de 
renda, exclusão do merca-
do de trabalho e demais si-
tuações ligadas à condição 
socioeconômica, de fundo 
psiquiátrico, ou de depen-
dência química”, afirma a 
secretária.

Para a coordenadora 
do CREAS, Rita Zapella, 
acolher o morador de rua, 
oferecer roupas e alimen-
tação tratam-se de ativida-
des comuns ao sentimento 
de solidariedade.  “É mui-
to importante que ressalte-
mos que acompanhado a 
tudo isso deve existir um 
trabalho junto às políticas 
públicas e profissionais ca-

Serviço é realizado por equipe técnica especializada

As ações junto à população de rua são eficazes a médio e longo prazo

DIVULGAÇÃO
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pacitados para que a ação 
tenha, de fato, o resultado 
esperado. Isso acontece 
em Jaguariúna”, diz Rita. 

Esse serviço é realiza-
do por uma equipe técnica 
e especializada de assis-

tentes sociais, através de 
“busca ativa” – em ope-
rações de rua, principal-
mente noturnas, através de 
denúncias - e também por 
meio da “busca espontâ-
nea” – quando o morador 

de rua busca o serviço vo-
luntariamente.

Devido à pandemia da 
Covid-19, os atendimentos 
foram adaptados e, agora, 
são feitos respeitando todas 
as orientações e protoco-

los de Saúde. “Tem direito 
a esse atendimento todo e 
qualquer cidadão que esteja 
em situação de rua tempo-
rariamente ou como condi-
ção de vida”, destaca a res-
ponsável da pasta.

Um vazamento de óleo 
na pista provocou a capo-
tagem de dois carros na 
Rodovia João Beira (SP-
095), em Jaguariúna, na 
tarde desta quarta-feira, 
30. Os acidentes ocorre-
ram no km 69, na saída 
para a cidade de Pedreira, 
em um intervalo de três 
minutos. Ninguém ficou 
ferido.

Segundo a Polícia Ro-
doviária, os dois motoris-
tas perderam o controle ao 
passarem pela mancha de 
óleo. A Guarda Municipal 
afirmou que vazamento 
partiu de um caminhão 
que passava pela rodovia. 

A Secretaria Municipal 
de Educação de Jaguariúna 
foi selecionada pela Rede 
Brasileira de Aprendiza-
gem Criativa (RBAC) para 
participar de um programa 
nacional que pretende im-
plementar práticas e méto-
dos de ensino que tornem 
os estudos mais prazerosos 
nas escolas municipais. Os 
professores serão incenti-
vados a desenvolver as ati-
vidades com os alunos de 6 
a 12 anos. 

Ao todo, nove secreta-
rias municipais e uma esta-
dual de educação vão par-
ticipar da primeira fase do 
programa que deve abran-

ger 500 mil alunos, em 20 
redes de ensino até 2024. A 
secretária de Educação de 
Jaguariúna, Cristina Catão, 
participou do lançamento 
do projeto, em evento onli-
ne nesta semana.

A ideia é que os educa-
dores da cidade utilizem 
princípios da atividade cria-
tiva e recursos de robótica, 
computação criativa como o 
“Scratch” e materiais aces-
síveis e reutilizáveis como o 
papelão, cola, papel, tesoura 
e embalagens recicláveis. 

Os trabalhos começam 
a ser feitos em julho deste 
ano com ações como: im-
plantação das práticas de 

aprendizagem desta forma 
e abordagem pedagógica. 

Aprendizagem Criativa
A Rede Brasileira de 

Aprendizagem Criativa está 
presente atualmente em to-
das as regiões do Brasil com 
mais de 20 núcleos regio-
nais e 4 mil membros, que 
são incentivados a adotar e 
promover a aprendizagem 
criativa. O trabalho é feito 
por meio de oficinas, festi-
vais de invenção e criativi-
dade e disponibilização de 
recursos educacionais, sem-
pre com atividades “mão na 
massa”, criativas e relevan-
tes para os alunos do Brasil.

A pista sentido Jaguariú-
na precisou ser interdita-

da e serragem foi jogada 
na via.

Segundo Guarda Municipal, óleo vazou de um caminhão. Ninguém 
ficou ferido

ROBERTO TORRECILHAS
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Neste ano de 2021 um 
número preocupante de pe-
didos de recuperação judi-
cial vem sendo registrado 
no Brasil. Segundo dados 
do Serasa Experian, entre 
os meses de janeiro e feve-
reiro houve um crescimen-
to de 87% no número de 
pedidos, isto tudo resultou 
num aumento de 11% em 
relação aos números re-
gistrados em fevereiro de 
2020. Quando pensamos 
neste crescimento com re-
lação aos números de 2020 
temos que refletir para bus-
car entender porque neste 
ano o país já se prepara para 
poder ver um dos maiores 
números de pedidos de re-
cuperação desde 2016. 

Primeiramente, temos 
que lembrar que em feve-
reiro de 2020 a expectativa 
do mercado e da população 

em geral era totalmente di-
ferente em relação ao novo 
coronavírus. No segundo 
mês do ano anterior ainda 
estávamos em um período 
que a maior parte das pes-
soas ainda não tinham o 
devido conhecimento sobre 
o novo coronavírus, seus 
reais riscos e muitos acre-
ditavam que a doença não 
chegaria ao Brasil ou não 
chegaria com tanta força 
quanto vinha sendo regis-
trada em outros países.

Considerando que é pos-
sível dizermos que em fe-
vereiro de 2020 sequer a 
pandemia havia chegado de 
fato ao Brasil, ao menos em 
termos de opinião pública, 
então também é necessá-
rio considerarmos que este 
ainda era um mês em que 
a economia não havia sido 
diretamente afetada e, por-

tanto, qualquer impacto so-
bre a economia que geraria 
uma maior necessidade por 
novos pedidos de recupe-
ração judicial só veio a ser 
sentido nos meses seguintes. 
Então comparar diretamente 
os números registrados entre 
o começo do ano anterior e 
os números deste ano não é 
diretamente o grande motivo 
da preocupação, mas a cres-
cente que se manteve nos pe-
didos ao longo dos primeiros 
seis meses deste ano. 

Em março, o número 
de pedidos apresentados 
foi 90, onde 71 destes pe-
didos de recuperação judi-
cial foram feitos por micro 
e pequenas empresas. Este 
crescimento se manteve 
constante até maio quando 
foram contabilizadas 92 
solicitações. Os números 
referentes ao mês de junho 

ainda não foram divulga-
dos, mas não há nenhum 
tipo de sinalização de que 
eles serão mais positivos do 
que os vistos com relação 
aos meses anteriores. Em 
todos estes meses a cons-
tate que sempre se manteve 
presente foi o fato de que 
a grande parte dos pedidos 
foram apresentados por mi-
cro e pequenas empresas.

Isto deixa claro que as 
maiores vítimas de toda 
esta crise econômica gerada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus são realmente os 
pequenos empreendedores. 
Já se imaginava que aque-
les que possuem pequenos 
negócios seriam duramente 
afetados pela redução no 
consumo causado pela Co-
vid-19, mas devido a uma 
série de medidas econô-
micas que o poder público 

adotou em 2020 estes nú-
meros não foram vistos no 
ano anterior e por isso ge-
rou na população uma falsa 
sensação de que a econo-
mia estaria conseguindo se 
manter estável apesar de to-
das as dificuldades ao lon-
go deste período de pouco 
mais de um ano.

Neste ano, com um au-
xílio emergencial pago pelo 
Governo Federal em um va-
lor diferente do que aquele 
que foi recebido pela popu-
lação durante os meses do 
último ano, sem os benefí-
cios ofertados para empre-
sas visando a manutenção 
dos empregados e outros 
fatores que influenciaram 
as contas de muitas em-
presas, muitos empresários 
podem ter se visto realmen-
te diante da profundidade 
da crise sob a qual suas 

empresas se encontravam, 
tiveram que dar o braço a 
torcer e dar entrada em um 
pedido de recuperação fis-
cal para evitar que o que já 
está ruim piore. 

Todos estes fatores refor-
çam que não havia por parte 
do setor econômico a expec-
tativa de que a crise econô-
mica causada pela pandemia 
no Brasil se estendesse tanto 
quanto estamos vendo até o 
momento. Muitos acredi-
tavam que a esta altura de 
2021 já haveria uma grande 
parcela da população brasi-
leira vacinada e que já se es-
taria focando exclusivamen-
te na criação e aplicação 
de medidas de recuperação 
econômica, que permitiria a 
estes pequenos empreende-
dores que se recuperassem 
de todos os impactos sofri-
dos ao longo da pandemia.

Empresas ainda podem pedir 
recuperação fiscal em 2021 Edilaine Alves

Analista de Crédito e Cobrança 
Eip Cred

Retomada do comércio
9
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Resolvi escrever sobre 
esse tema em virtude dos 
grandes problemas que 
se apresentam quando se 
trata de empréstimo con-
signado. São muitas as re-
clamações quando se tem 
empréstimos consignados, 
e, com o passar do tempo 
que os devedores, portado-
res de empréstimos con-
signados, estão pagando 
mensalmente os bancos, 
a pessoa recebe uma li-
gação de determinada fi-
nanciadora ou de banco, 
oferecendo portabilidade 
para outro banco, ofertan-
do determinada vantagem 
no sentido de promessa de 
redução de juros e valores 
para pagamentos mensais 
das parcelas se fizer a re-
ferida portabilidade para 
outro banco. 

Aí que mora o perigo, 
pois, sabemos, e também 
tenho conhecimentos téc-
nicos e jurídicos, para 
afirmar que na maioria 
das vezes isso é golpe em 
cima das pessoas que têm 
empréstimos consignados 
contraídos com os bancos 
e com financiadoras. Pos-
so afirmar, sem sombra de 
dúvidas, que muitas pesso-
as são induzidas e levadas 
ao erro, e depois vai perce-

ber que não reduziu valo-
res quando se faz o cálculo 
geral do valor que se tem 
a pagar, mas uma redução 
de valores de parcelas, so-
mente. 

Lembrando que a pes-
soa que faz o emprésti-
mo consignado, tem um 
contrato que é autorizado 
e assinado, dando assim, 
a legalidade para aquele 
instrumento contratual es-
tabelecido entre as partes, 
que terá uma cláusula au-
torizando a portabilidade, 
ou seja, poderá transferir, 
ceder, total ou parcialmen-
te, os seus direitos e/ou 
obrigações da Cédula de 
Crédito Bancário – CCB, 
para terceiros, isso a qual-
quer tempo. 

Porém, mesmo haven-
do essa cláusula expressa 
em contrato, deve o deve-
dor, isto é, o possuidor do 
empréstimo contratado, 
dar anuência ao auto de 
portabilidade, pois, isso 
implicará em alterações 
que deverão ser, pelo me-
nos apresentada para o 
possuidor do empréstimo 
consignado que é o deve-
dor. 

Essa operação que tra-
ta-se de portabilidade não 
é ilegal, sendo que tem a 
sua regulamentação funda-
da na Resolução do Banco 
Central de nº 4292/2013, 
que prevê regras claras, 
conforme O artigo 1º, §1º, 
inciso l, vejamos:

“Art. 1º As instituições 

financeiras devem garantir 
a portabilidade das suas 
operações de crédito rea-
lizadas com pessoas natu-
rais, inclusive empresários 
individuais, mediante o 
recebimento de recursos 
transferidos por outra ins-
tituição financeira, obser-
vados os procedimentos 
estabelecidos nesta Reso-
lução.

§ 1º Para os efeitos des-
ta Resolução, considera-
-se:

I - portabilidade: trans-
ferência de operação de 
crédito de instituição cre-
dora original para institui-
ção proponente, por solici-
tação do devedor. 

No artigo 3º, §1º da 
mesma Resolução “in co-

mento”, diz que na hipó-
tese de ser maior do que o 
valor da prestação na ins-
tituição credora original, 
a instituição proponen-
te deve obter do devedor 
a manifestação formal e 
específica de sua concor-
dância com o aumento do 
valor pago mensalmente, 
assim vejamos:

“Art. 3º .....
§ 1º Na hipótese de o 

valor da prestação da ope-
ração de crédito objeto da 
portabilidade na institui-
ção proponente ser maior 
do que o valor da prestação 
na instituição credora ori-
ginal, a instituição propo-
nente deve obter do deve-
dor a manifestação formal 
e específica de sua concor-

dância com o aumento do 
valor da prestação.

Nesse sentido, é bom 
destacar, que golpes hoje 
praticados no âmbito des-
ses contratos, responde de 
forma solidária as institui-
ções financeiras que lesar 
o consumidor. Foi assim 
a decisão recente do Su-
premo Tribunal de Justiça 
– no Recurso Especial de 
nº 1771984, que decidiu 
sobre fraude em porta-
bilidade de empréstimo 
impõe responsabilização 
solidária das instituições 
envolvidas, sendo trazido 
pelo relator da matéria, a 
Sumula 479, como segue; 

Súmula 479 – do STJ: 
As instituições financeiras 
respondem objetivamente 
pelos danos gerados por 
fortuito interno relativo a 
fraudes e delitos pratica-
dos por terceiros no âmbi-
to de operações bancárias. 

Por fim, vale a lem-
brança e recomendação 
dos cuidados que se deve 
ter na hora de contratar 
consignado, lendo sempre 
contrato, e, tomar cuidado 
na hora de autorizar a por-
tabilidade para outro ban-
co, e que não seja uma dor 
de cabeça no futuro. 

Abraço a todos!!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Os cuidados que se deve ter quando se trata de 
portabilidade de empréstimo consignado

Direitos e deveres
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Culturas anuais 
Milho safrinha: Em-

bora a condição em MT, 
principal estado produtor, 
não tenha sido tão ruim 
quanto em outros estados, 
também são esperadas re-
duções no potencial pro-
dutivo. Já as lavouras do 
PR, MS, MG, GO e SP 
foram bastante afetadas, 
com estimativas da safra 
total circulando no merca-
do de até 60 milhões de t, 
frente a um potencial pró-
ximo de 90 milhões de t. 
Além de 35% da área da 
cultura no país ter sido 
instalada fora da janela 
ideal, segundo a Conab, 
prejudicada pelo atraso 
no ciclo da soja, a falta de 
chuvas atingiu em cheio a 
cultura já na fase vegeta-
tiva. Vale mencionar que, 

além dos confinamentos 
de bovinos e na pecuária 
leiteira, a quebra do milho 
safrinha impacta direta-
mente os setores de aves, 
suínos e ovos, que são in-
tensivos em ração e já vêm 
pressionados pelos altos 
custos. Com isso, um pos-
sível alívio do preço do 
cereal para os elos deman-
dantes ficará mais difícil, 
o que em última instância 
aumenta a necessidade 
de repasse dos preços das 
proteínas animais para os 
consumidores finais. 

Trigo: Embora a preo-
cupação com as condições 
climáticas ainda pairem 
sobre o produtor, o clima 
mais seco e as chuvas es-
paçadas ajudou o momen-
to de plantio do trigo nas 

últimas semanas. O ritmo 
de plantio, no entanto, se-
gue abaixo do verificado 
no ano passado e, até o 
final de maio, a área plan-
tada do cereal no Brasil 
chegou a 32,4% vs. 37,4% 
na safra anterior, segundo 
a Conab. No Paraná, prin-
cipal estado produtor, até 
o último dia de maio a 
área plantada correspon-
dia a 71%, enquanto a 
média dos últimos 5 anos 
no período foi de 67%. A 
condição da lavoura, que 
encontra-se entre a fase 
de germinação e desen-
volvimento, correspon-
deu a 91% em condições 
excelentes. O trigo é cul-
tura rústica em relação à 
necessidade de chuvas, 
contudo, caso haja falta 
de umidade em momen-

tos críticos do ciclo, como 
floração e enchimento de 
grãos, perdas significati-
vas poderão ocorrer. Para 
as lavouras irrigadas no 
CO e em SP a atenção 
se volta aos níveis do re-
servatórios locais pois a 
baixa capacidade poderá 
comprometer o potencial 
de irrigação. 

Arroz: A preocupação 
ainda é pequena para a 
cultura visto que a colhei-
ta da safra 2020/21 encer-
rou há algumas semanas 
e apresentou bons índices 
de produtividade. Olhan-
do para a próxima safra, 
cujo plantio inicia-se a 
partir de setembro, com o 
arroz sendo uma cultura 
em que 70% da produção 
ocorre em áreas alagadas 

no Rio Grande do Sul, a 
atenção se volta aos ní-
veis dos reservatórios de 
água no estado. 

Feijão 2ª safra: A fal-
ta de chuvas também tem 
afetado a produção de 
feijão 2ª safra. No Paraná, 
por exemplo, maior esta-
do produtor, dos 40% de 
área plantada que ainda 
precisa ser colhida, 45% 
encontram-se classificada 
como “ruim” influenciada 
por uma parcela relevante 
de áreas em frutificação, 
estágio fenológico mui-
to sensível à redução de 
precipitações. No Mato 
Grosso, 2º maior produ-
tor, a produtividade tam-
bém foi penalizada, con-
tudo, o aumento de 10% 
da área deve sustentar 

um aumento de produção 
frente ao ano passado. 

Feijão 3ª safra: Para 
a 3ª safra, cujo plantio 
ocorre entre e abril e ju-
lho e é majoritariamente 
é irrigada, o risco também 
está nos baixos níveis dos 
reservatórios de tal sorte 
que poderá comprometer 
substancialmente a pro-
dutividade. A produção 
total do feijão 3ª safra na 
temporada passada re-
presentou 27% da oferta 
nacional do produto. in-
formações da Consultoria 
Agro Itaú. 

Fonte: 
ht tps:/ /www.agrolink.com.br/

noticias/como-a-crise-hidrica-afe-
tou-o-agro-_451119.html?utm_sour-
ce=agrolink-clipping&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=clipping_edi-
cao_6926&utm_content=noticia&ib=y 

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

Com o avanço do nú-
mero de pessoas ligadas 
à internet e com as mu-
danças constantes do 
mercado, cada vez mais 
as empresas, inclusive 
as do agronegócio, pre-
cisam estar em constante 
processo de reinvenção e 
adaptação, o que as ve-
zes torna-se muito difícil 
de realizar quando de-
terminada empresa não 
está presente no mundo 
digital. E perante o atual 
momento que a socieda-
de vive: uma pandemia 
global, isso torna-se im-
prescindível.

Mas se por um lado 
é necessário se adaptar, 
imediatamente surge um 
problema à vista: como 
fazer para estar em con-
sonância com a lei?

Esta pergunta é perti-
nente, afinal, se fora dos 
domínios do mundo digi-
tal já temos uma gama de 
dispositivos legais para 
seguir, imagine na in-
ternet onde teoricamen-
te, é mais “fácil” que as 
pessoas encontrem seus 
produtos? Então, vamos 
analisar a questão.

Sabemos que com 
o advento da internet, 
as negociações ficaram 
muito mais rápidas, e na 
maioria dos casos, ins-
tantâneas, como acontece 
quando alguém compra 
algo de um e-commerce 
(loja virtual).

Ao clicar em comprar 
e efetivar a operação, 
ocorre um negócio do 
ponto de vista jurídico 
que geram obrigações 
inerentes a este. Como 
na maioria das vezes as 
compras acontecem por 
cartão de crédito/débi-
to, o pagamento acaba 
sendo quase que instan-
tâneo, faltando apenas a 
obrigação do vendedor 
de entregar o produto ao 
comprador.

Agora, como funciona 
a relação de pós venda, 
caso o cliente não goste 
do produto, ou desista da 
compra?

Quem regula tudo isso 
é o Decreto nº 7.962/2013 
(Lei do e-commerce) que 
reforça o que está previs-
to no Código de Defesa 
do Consumidor, trazen-
do no seu Artigo 5º além 
dos deveres do fornece-
dor, também a possibili-
dade do cancelamento da 
compra sem nenhum tipo 
de ônus ao consumidor 
(Direito do Arrependi-
mento) em até sete dias 
úteis, contados do rece-
bimento deste.

O fato é que muito 
disso assemelha-se ao 
contrato físico. Quan-
do falamos de compra e 
venda pela internet, nós 
estamos falando de con-
trato imediato e direto, 
onde há duas vontades: 
a do vendedor de vender, 

pois expôs seu produto 
em seu e-commerce e o 
desejo do comprador de 
adquirir o produto. 

Quando o compra-
dor realiza a compra, é 
como se as duas partes 
estivessem uma em fren-
te à outra assinando um 
contrato, pois como já 
explicado, esta instanta-
neidade gerada pela in-
ternet assemelha-se a um 
contrato firmado pesso-
almente ao vivo.

Obviamente que há al-
gumas exceções quanto a 
isso, como por exemplo 
transações de compra e 
venda por e-mail.

Quando uma compra 
e venda é firmada via 
e-mail, ou algum ou-
tro mecanismo de troca 
de mensagens onde há 
margem para pessoas 
não estarem presentes 
no mesmo momento que 
recebem uma proposta, 
é cabível um prazo ra-
zoável para que uma das 
partes obtenha uma res-
posta da outra.

É importante sa-
lientar que o aplicativo 
WhatsApp, por ser uma 
ferramenta de mensa-
gens instantâneas, confi-
gura, diferentemente do 
e-mail, um negócio jurí-
dico imediato, pois lá as 
duas pessoas estão em 
tempo real discutindo e 
negociando uma com a 
outra.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Compra digital no agro 

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

Como a crise hídrica afetou o agro? (continuação)
Especificamente no setor agropecuário, os danos já vêm sendo observados há meses



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

3 de julho de 2021

Grupo UniEduK está com 
processo seletivo para docentes em várias áreas 

Além de formar profis-
sionais altamente qualifi-
cados para o mercado de 
trabalho, o Grupo UniE-
duK também faz questão 
de contratar os melhores 
talentos para as equipes 
administrativa e acadêmi-
ca. Por isso, quem deseja 
fazer parte de nosso time 
deve manter seu currículo 
atualizado e ficar sempre 
atento às divulgações de 
vagas. 

Para docentes, por 
exemplo, há processos 
seletivos abertos até o dia 
05 de julho de 2021 para 
várias especialidades, en-
tre elas: Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, En-
fermagem, Engenharia 
Agronômica, Farmácia e 
Psicologia. Os interessa-
dos devem acessar a aba 
Empregabilidade no site 
www.grupounieduk.com.
br e conferir na tabela os 
detalhes de cada vaga. 
Importante: cada área tem 
um edital específico, que 
o candidato deve ler com 
atenção. 

Caso você não se en-

quadre nas vagas aber-
tas, é possível cadastrar 
seu currículo e aguardar 
o contato da área de Re-
cursos Humanos (RH) 
do Grupo UniEduK para 
ocasiões futuras. Vale 
lembrar que as oportuni-
dades estão distribuídas 
em nossas unidades, sen-
do UniFAJ (Jaguariúna), 
UniMAX (Indaiatuba) e 
Faagroh (Holambra). As 
cidades estão localizadas 
na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) no 
Estado de São Paulo. 

Outras oportunidades
 Em Empregabilidade, 

é possível ainda conferir 
outras vagas disponíveis 
no mercado de trabalho, 
seja em estágio, residên-
cia, monitoria, entre ou-
tras funções. Às empresas 
que querem divulgar suas 
oportunidades, há um es-
paço específico. O cadas-
tro é rápido e fácil. 

Confira e aproveite to-
das as possibilidades que 
o Grupo UniEduK ofere-
ce! 

14

educação
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Última rodada da 1ª fase da União Cup acontece 
neste final de semana

3ª edição do Interior Cup será disputada entre 11 de setembro e 04 de dezembro

Esporte Morungabense

Seguindo todos os 
protocolos de segurança, 
higienização e distancia-
mento social, neste final de 
semana acontece a décima 
e última rodada da primei-
ra fase da União Cup pelos 
grupos A e B. Na oportuni-
dade serão conhecidos os 
últimos classificados das 
quatro categorias, ou seja, 
pelas categorias sub 11, sub 
12, sub 13 e sub 14 que irão 
disputar as quartas de finais 
da competição em dois jo-
gos (ida e volta) nos dias 
03, 04, 10 e 11 de julho. A 
maioria das equipes já está 
classificadas antecipada-
mente para a segunda fase e 
só cumprem tabela, porém, 

algumas ainda buscam a vi-
tória para se manterem em 
primeiro e segundo lugares 
e garantirem vantagem de 
realizar o segundo jogo em 
casa. Confira a rodada de-
cisiva;

Projeto Bugrinho x 
Projeto Fantasma (Morun-
gaba)

CFA/Itatiba x Star Soc-
cer (Itatiba)

Unidos do Cordenon-
si x Grêmio Sumareense 
(Americana)

Atlétic Academy x Bata 
Sports (Limeira)

Galo Talentus x Os Ga-
viões (Limeira)

ADESM x Camisa 10 
(São Carlos)

Até o momento já estão 
garantidas na segunda fase 
pelo grupo A na categoria 
sub 11 o Grêmio Sumare-
ense, CFA Itatiba, Projeto 
Fantasma e Star Soccer, 
pelo grupo B, Atletic Aca-
demy, Camisa 10, Os Ga-
viões e Galo Talentus. 

Pela categoria sub 12, 
no grupo A, Projeto Bu-
grinho, Unidos do Corde-
nonsi, Projeto Fantasma 
e Grêmio Sumaré, já pelo 
grupo B, estão garantidos 
Camisa 10, Atlétic Aca-
demy, Galo Talentus e Os 
Gaviões.

Na categoria sub 13, 
grupo A, estão classifica-
dos Grêmio Sumareense, 

Projeto Fantasma, CFA 
Itatiba e Unidos do Cor-
denonsi. No grupo B, es-
tão classificados Os Gavi-
ões, Galo Talentus, Atlétic 
Academy e Bata Sports.

Já na categoria sub 14, 
pelo grupo A, já garanti-
ram vaga o Projeto Bugri-
nho, Unidos do Cordenon-
si, CFA Itatiba, porém a 
quarta vaga será decidida 
na rodada deste final de 
semana, onde Star Soccer 
e Grêmio Sumareense bri-
gam pela vaga.              No 
grupo B, estão classifica-
das as equipes Atlétic Aca-
demy, Os Gaviões, Galo 
Talentus, onde a ultima 
vaga será definida também 

neste final de semana entre 
ADESM e Bata Sports.

2ª Fase da União Cup 
A partir do dia 10 de 

julho tem início a segun-
da fase da União Cup, co-
nhecida como mata –mata, 
onde estarão em campo as 
quatro equipes que se clas-
sificaram em seus respec-
tivos grupos e categorias. 
Na oportunidade as equi-
pes do grupo A irão en-
frentar as equipes do gru-
po B em dois jogos ( 1º A 
x 4ºB e 2ºA x 3ºB e 1º B X 
4º A, 2º B X 3ºA ), sendo 
que, as equipes que termi-
naram em 1º e 2º lugares 
de seus respectivos grupos 

terão a vantagem de deci-
dir em casa.

3ª Fase da União Cup
É importante lembrar 

que na terceira fase da 
competição acontecerá 
uma dupla disputa, ou seja, 
as equipes que vencerem 
seus confrontos na segun-
da fase anterior seguem 
para a terceira fase e dis-
putaram as semi-finais da 
série ouro, por sua vez as 
equipes que forem derrota-
das irão disputar as semifi-
nais da série prata, ambas 
serão em dois jogos, onde 
serão conhecidos os fina-
listas da competição pela 
série ouro e série prata.

Está confirmado para 
o dia 11 de setembro o 
início da terceira edição 
do INTERIOR CUP e na 
oportunidade a comissão 
organizadora está acre-
ditando que aproximada-
mente 20 equipes de todo 
estado de São Paulo de-
vem estar participando.

A princípio está sendo 
projetado a formação de 
quatro grupos ( A, B, C e 
D ) contendo cinco equi-
pes em cada grupos, está 
sendo analisado também a 
forma de disputa, a qual, 
terá sua primeira fase re-
gionalizada para minimi-
zar os custos com deslo-

camento, pois cada equipe 
obrigatoriamente deverá 
participar com quatro ca-
tegorias, sendo elas sub 
11, sub 12, sub 13 e sub 
14.                        O Interior 
Cup contará com aproxi-
madamente 2.300 garotos 
nascidos entre os anos de 
2007, 2008, 2009, 2010 

e 2011.  Outra no-
vidade importante se re-
fere a arbitragem, a qual, 
deverá ser terceirizada 
para alguma empresa de 
arbitragem.

A Comissão Organiza-
dora acredita que a com-
petição deverá terminar 
no dia 4 de dezembro, 

para isso, certamente se-
rão marcados jogos nos 
inúmeros feriados que 
teremos entre os meses 
de setembro, outubro, 
novembro e dezembro, 
inclusive não está descar-
tada a possibilidade da re-
alização de jogos durante 
a semana à tarde. Certo 

mesmo é que a competi-
ção irá acontecer e certa-
mente será 
um sucesso 
a exemplo 
das edi-
ções ante-
riores.

Prof. Julio 
do Vadu
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

EDITAIS DE PROCLAMAS

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

RONALDO ADRIANO DO CARMO 
e RAISSA ZAMBONI LYRA BENTO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, cozinhei-
ro, solteiro, nascido em LAGOINHA, SP, 
no dia 06 de novembro de 1993, residente 
e domiciliado na Rua Machado de Souza, 
Nº 51, Vila Miguel Martini, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de GILENO LINO DO 
CARMO e de ANGÉLICA BENEDITA 
MARIANO. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, operadora de caixa, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 20 de de-
zembro de 1999, residente e domiciliada 
na Rua Machado de Souza, Nº 51, Vila 
Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de FERNANDO ANTONIO LYRA BEN-
TO e de ANDRESA APARECIDA NAS-
CIMENTO ZAMBONI. 

ÉVERTON DE CARA e ISABELA SEVI-
LHA DELGADO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, autônomo, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 16 de outubro 
de 1988, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de JOSÉ CLAUDEMIR 
DE CARA e de MARIA THEREZINHA 
PELEGRINI DE CARA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, coordenadora de help 
desk, solteira, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 31 de janeiro de 1991, residen-
te e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
LUIZ FERNANDO SEVILHA DELGA-
DO e de MIRIAM CRISTINA SEVILHA 
DELGADO. 

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

JAGUARIÚNA, 01 de julho de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 02 de julho de 2021  à  08 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.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia 
Classificação Candidato 
118º Caio Furlan   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
34º Maria Lucia Dos Santos Freitas   
35º Thais Ferreira Dos Santos  

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia 

Classificação Candidato 
30º Lidiane Cristina Da Silva Teixeira  
31º Paulo Aparecido Da Silva   
 

Holambra, 02 de julho de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 02 de julho de 2021  à 08 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
43º Gabriela Maria Bertoni   
 

 
Holambra, 02 de julho de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

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

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

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                                                                                   
 

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

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

                                                                                                                                                                                                                          
                                               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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
 
    Carlos Alberto Sass Silva 
                              Oficial           

 
 
 

 

 

 CENTRAL DE ATENDIMENTO – CAMPINAS - JAGUARIÚNA (19) 2514-5050 – JUNDIAÍ (11) 4521.4230 
 Matriz Campinas - Av. Orosimbo Maia, 601, Vila Itapura - Campinas-SP - CEP: 13023-002 - e-mail: rmbarros@rmbarros.com.br  
 Filial Jaguariúna - Rua Candido Bueno, 1.299, Sala 12 térreo, Jaguariúna-SP - CEP: 13820-000 – e-mail: jaguariuna@rmbarros.com.br 
 Filial Jundiaí - Rua Antônio Devisate, 91, Jundiaí-SP - CEP: 13215-570 – e-mail: jundiai@rmbarros.com.br  

 
 
 
 

 
ASS. DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Ficam convocados todos os moradores/associados ou seus procuradores legais da 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG 

ISLAND, situado na Rua João Sisti, 114, Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP, a participarem da 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 17/07/2021, sábado, nas dependências da 

Associação, em primeira convocação às 8h30, com a presença de condôminos que representem 

2/3 dos associados, e em segunda convocação às 9h, com qualquer número de presentes, para 

tratar dos seguintes assuntos da ordem do dia: 

1. Renuncia do Diretor Financeiro e Eleição Novo Diretor Financeiro para Mandato 
Tampão; 
2. Assuntos Gerais. 
 

Devido à pandemia do COVID-19, será obrigatório todos os participantes fazer o uso de 
máscara de proteção.  
Durante a realização da assembleia estaremos respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 
metros entre os participantes. 
 

Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores legais 

para este fim, estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia. 

É direito de o associado votar nas deliberações da assembleia e dela participarem, ESTANDO 

QUITE, conforme art. 1335, III do Código Civil. 

     

    Jaguariúna, 01 de julho de 2021. 

 

    ASS. DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND 

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

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

                                                                                                                                                                                                                          
                                               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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
    Carlos Alberto Sass Silva 
                              Oficial           

 
 


