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Algumas pessoas busca-
ram a redação da Gazeta Re-
gional com dúvidas sobre a 

vacinação contra a Covid-19 
em Jaguariúna. A questão 
levantada foi o fato de que, 

embora novos grupos es-
tejam sendo autorizados a 
receber a primeira dose da 

vacina, os grupos anteriores 
não foram totalmente imuni-
zados e são impedidos de re-

ceber a dose quando vão até 
o ponto de vacinação.

         Página 3

População que faz parte dos grupos que estão liberados para receber a vacina questiona a Saúde pela falta de doses

Entenda porquê novos grupos são autorizados a 
receber a primeira dose contra Covid-19 enquanto 
outros não foram completamente imunizados

Centro de convivência “Raízes da vida” é contemplado com projeto 
“Tudo de cor” da Tintas Coral por meio da Azevedo Tintas

O Centro de convivência para idosos “Raízes da vida” está de cara nova. Por meio do projeto mundial “Tudo de cor” da Tintas Coral, executado pela Azevedo 
Tintas e Equipamentos de Jaguariúna, o Centro agora está revitalizado e mais alegre com nova pintura e arte pelas paredes.         Página 3

Revitalização finalizada em maio de 2021 entregue oficialmente

REDAÇÃO

Saean recebe R$350 mil para 
compra de Caminhão-Pipa

Quase mil pessoas em vulnerabilidade foram 
vacinadas com a Janssen em Campinas

Governo de SP amplia horário de 
funcionamento do comércio até 23h

Homenagem é realizada para “Soldados 
Constitucionalistas” em Pedreira

Página 4 Página 3

Pedreira foi um dos últimos 
locais onde os Soldados Consti-
tucionalistas se estabeleceram e 
montaram suas trincheiras. No 

Complexo Turístico do Morro 
do Cristo foram abertas trinchei-
ras pelos soldados, entre eles os 
pedreirenses Arnaldo Rossi, Edu 

Rossi, Guilherme Filipini, Dr. 
Euclydes Nery Junior e Antonio 
Spagiari, que lutaram junto ao 
Batalhão 23 de Maio.     Página 4

A Secretaria de Saúde de 
Campinas deu continuidade à 
vacinação contra a Covid-19 de 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade no município na quar-
ta-feira, 07. Foram vacinadas 

521 pessoas nas regiões Central 
e Sudoeste.  A imunização deste 
público começou na segunda-fei-
ra, 05, e é feita com a vacina da 
Janssen (dose única).     

Página 4

Em 28 de junho, Campinas recebeu 8.870 doses da Janssen, que estão sendo utilizadas 
neste trabalho

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

09 de julho, feriado estadual
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Há 15 anos, desde 1997, o dia 9 de julho 
passou a ser feriado civil no Estado de São 
Paulo. Trata-se da celebração da data mag-
na do Estado, em memória ao dia em que os 
paulistas pegaram em armas para lutar pelo 
regime democrático no País, deflagrando a 
Revolução Constitucionalista de 1932.

A Revolução de 1932 foi um movimen-
to armado ocorrido entre julho e outubro de 
1932. O objetivo era a derrubada do presi-
dente Getúlio Vargas, que estava no poder 

desde 1930. Insatisfeita, a população iniciou 
protestos e manifestações, como a do dia 23 
de maio, que terminou num conflito armado. 

A revolução acabou eclodindo no dia 9 de 
julho, sob o comando dos generais Bertolo 
Klinger e Isidoro Dias. O levante se estendeu 
até o dia 2 de outubro de 1932, quando os 
revolucionários perderam para as tropas do 
governo. Mais de 35 mil paulistas lutaram e 
pelo menos 890 pessoas morreram nos com-
bates.
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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*

Sandra R. Ribeiro*

A Pseudologia fantástica foi descrita pelo médico ale-
mão A. Delbruch, como uma forma de mentira pato-
lógica. É bastante difícil de ser diferenciada tanto da 
mitomania como do delírio fantástico. Para alguns au-
tores a Pseudologia fantástica e mitomania são formas 
distintas. A Pseudologia fantástica ocorreria quando 
o indivíduo mescla sua fantasia, intensa e penetrante, 
com a realidade (um paciente disse a seu médico: “por 
desgraça, a minha capacidade de confundir o pensa-
mento com a realidade viva é muito grande, para que 
possa discernir os limites entre o ser e parecer”). Os 
relatos são geralmente grandiosos e extremos, e o su-
jeito parece acreditar plenamente no que relata. Com 
frequência, as pessoas com Pseudologia fantástica têm 
uma enorme ânsia pela estima dos outros, uma tendên-
cia à vida imaginativa muito intensa e, em contrapo-
sição, uma realidade relativamente frágil. Além disso, 
suas personalidades são dotadas de certa teatralidade 
e sugestionabilidades. A pseudologia fantástica pode 
ser transitória e passageira como duradoura e estável. 
Ocorre geralmente por sugestão autoinduzida, é fre-
quente em pacientes com transtorno da personalida-
de. Há considerável sobreposição entre os constructos 
delírio fantástico, mitomania e pseudologia fantástica. 
O delírio se diferencia pelo marcante componente de 
convicção, tal convicção sendo praticamente absoluta e 
não modificável por provas da realidade ou confronta-
ções. Já no caso da mitomania versos pseudologia fan-
tástica, deve-se levar em conta que ambas contêm uma 
mescla de mentira, manipulação, autoengano, autossu-
gestão e ânsia pela estima e reconhecimento dos outros. 

Na mitomania, prevalece o componente de mentira e 
manipulação (principalmente mitomania maligna), na 
pseudologia fantástica, o autoengano, a autossugestão 
e a busca por estima alheia. Pessoas com mitomania, há 
uma tendência de mentir exageradamente sem que haja 
qualquer razão aparente ou engano pessoal através da 
mentira. A pessoa não usa a mentira para tirar proveito 
de situações, mas porque ela tem a necessidade de in-
ventar ou fantasiar histórias. Esse comportamento está 
ligado ao fato de que a pessoa tem uma necessidade de 
se sentir aceito e, fantasiando e mentido é uma forma 
de chamar a atenção.
Ainda que algumas mentiras sejam comuns, como 
mentir que fez um doce, mas na verdade não fez, com-
prou pronto, há uma série de mentiras elaboradas, que 
seguem uma ordem cronológica com um enredo pró-
prio. Essas pessoas têm uma capacidade incrível para 
criar histórias mirabolantes, ou até mesmo fingir que 
está com uma doença grave. As mentiras são fáceis de 
acreditar porque se misturam com situações que ocor-
reram de verdade. Os motivos das mentiras são inter-
nos e não externos, têm maior probabilidade de atri-
buir valores positivos à pessoa, geralmente a mentira 
é para engrandecê-la para satisfazer seu ego. Pode ser 
um comportamento aprendido como um mecanismo 
de enfrentamento mal adaptativo, isto é, uma maneira 
não saudável de lidar com os problemas. A mitoma-
nia pode estar relacionada a sintoma de diversas outras 
condições mentais, dentre elas estão o transtorno de 
personalidade antissocial, transtorno de personalidade 
narcisista, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo 

compulsivo (TOC), transtorno afetivo bipolar, trans-
torno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 
e o transtorno de personalidade borderline. Para espe-
cialistas, as mesmas condições que levam uma pessoa 
a desenvolver qualquer desses transtornos são capazes 
de levá-la a desenvolver, também, a mitomania. A boa 
notícia é que tem tratamento, o paciente pode melhorar 
significativamente, porém alguns fatores devem ser le-
vados em conta como a idade, adultos com mitomania 
podem não responder bem ao tratamento pelo fato de 
mentirem compulsivamente há muito tempo, por isso, 
tem dificuldades em se livrar do hábito. Quanto mais 
cedo o problema for detectado, melhor é o prognóstico. 
A Terapia Cognitivo-Comportamental é a mais indica-
da por se tratar de um comportamento aprendido ou 
mal adaptado que foi se reforçando ao longo do tem-
po por consequências positivas, como a aprovação dos 
pais ou de outras pessoas, o psicólogo deverá contribuir 
ajudando o paciente a deixar de encarar essa aprovação 
como reforçadores ou reforçando outros comporta-
mentos que entram em conflito com o comportamento 
de mentir, como contar uma verdade. Essa pessoa terá 
o apoio do psicólogo para encontrar métodos adaptati-
vos e viver melhor.
Fonte: Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais 2ª edição. Paulo Dalgalarrondo.

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

Pseudologia fantástica

Relembremos a trajetória da Professora nascida em 
Pedreira em 1953 e que em abril/2016 voltou para 
Deus. Em seu profissionalismo e vida fez jornada bri-
lhante com ética e  competência!  A pedagoga veio 
de Pedreira alicerçar sua carreira no magistério em 
Jaguariúna. E em todas as funções que exerceu, levou 
sua paz, compreensão, seu bom senso, seu alto “as-
tral”. Os colegas simpatizavam com Ela por sua ob-
jetividade, transparência e amizade.  Através de seus 
diálogos formava sua comunidade escolar. Com seu 
porte alto, bem vestida, joias e delicadas bijuterias, 
ornamentava a Escola com sua presença, sorriso, fran-
queza e otimismo.  Isto é imprescindível no ambiente 
escolar. Educador nunca depõe do sonho.  Alimenta 
ideal de vida e de trabalho diariamente. Deve mesmo 
zelar por ele, distanciando-se do marasmo, porque sua 
luz  é refletida na comunidade escolar.  A paz morava 
em sua alma. Ingressou no magistério  primário em 
Franco da Rocha, SP. Casada com Jair Cassiani, dei-

xou as lides educacionais por alguns anos e retomou-
-as, quando  mudaram para Jaguariúna. Cursou Letras 
Português – Inglês  em Amparo em 1976.  Durante a 
década de 1990 até 2002 foi Assistente de Diretor da 
Escola Amâncio Bueno. Exerceu a Direção, em se-
guida ocupou a Supervisão Escolar. Graduou-se Psi-
copedagoga em Mogi-Mirim. Fez Psicologia na FAJ.  
Formou-se Psicóloga  pela FAJ. Desde 2009 conciliou 
as atividades da Educação com Consultório de Psico-
logia. Era a Assistente com que todo Diretor sonhava. 
Braço direito, Amiga, fiel ao diretor, aos colegas e à 
função que ocupava, desempenhava com classe aquilo 
que lhe era  solicitado. Agia com eficiência, resolvia 
os problemas com que se defrontava em sua função, 
depois de colocados em seus devidos lugares, passava 
ao diretor, tranquilizava  a ele e a todos. Era Amiga do 
Bem.  Nunca chegava à escola com tristeza, desânimo 
ou pessimismo, por isso era sempre bem-vinda.  O 
pessimismo pode infestar a sala dos professores, pre-

judicando-lhes o espírito. Era avessa a toda tristeza, a 
toda ideia de doença, morte, fatalidades, a tudo o que 
aborrecia o espírito . Não tocava em assuntos tristes. 
Uma vez ou outra apresentou algum leve problema de 
saúde, mas não permitiu que o mesmo a afetasse ou a 
afastasse da Educação. Sabia que o trabalho era fonte 
de saúde e bem estar e fazia bem à alma, pois mente 
ociosa é oficina do diabo. É mãe do biólogo Leopoldo 
e da psicóloga Ana Luísa Nóbile Cassiani. Terminou 
sua carreira antes da aposentadoria. Combateu o bom 
combate, deixando boas memórias e exemplo para to-
dos.  Por isso foi homenageada pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação dando seu nome a Escola Muni-
cipal de Educação Infantil: Prof.ª Maria Célia Nóbile 
Cassiani.

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

Prof.ª M. Célia  Nóbile Cassiani da Escola Amâncio
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População que faz parte dos grupos que estão liberados para receber a vacina questiona a Saúde pela falta de doses

Paula Partyka
jornalismo@gazetaregional.com.br

Algumas pessoas bus-
caram a redação da Gaze-
ta Regional com dúvidas 
sobre a vacinação contra 
a Covid-19 em Jaguariú-
na. A questão levantada 
foi o fato de que, embora 
novos grupos estejam sen-
do autorizados a receber a 
primeira dose da vacina, 
os grupos anteriores não 
foram totalmente imuni-
zados e são impedidos de 
receber a dose quando vão 
até o ponto de vacinação.

Neste sentido, pro-
curamos a secretária de 

Saúde, Maria do Carmo 
Pelisão, que explica que 
toda vez que o municí-
pio recebe novas doses, 
elas são específicas para 
determinado grupo. No 
entanto, a quantidade en-
viada pelo Estado é in-
suficiente para imunizar 
completamente o grupo 
que está autorizado a re-
ceber a dose.

A secretária conta que 
na semana em que a vaci-
nação das pessoas de 43 a 
49 anos foi liberada, por 
exemplo, o município re-
cebeu certa quantia de do-
ses do Estado e todas fo-
ram aplicadas no mesmo 

dia. No entanto, isso não 
significa que todas as pes-
soas do grupo foram imu-
nizadas. Pelo contrário.

O fato é que as doses 
enviadas pelo Estado são 
insuficientes para imuni-
zar todos do grupo no mu-
nicípio. Agora é preciso 
aguardar que o Estado en-
vie novas doses para esta 
determinada faixa etária, 
assim como outras que 
ainda não foram comple-
tamente imunizadas.

Enquanto isso o cro-
nograma de vacinação do 
Estado segue e o muni-
cípio recebe novas doses 
para os novos grupos au-
torizados a receber a va-
cina. Cada lote de vacina 
é destinado a certo grupo 
e a Saúde do município 
segue a risca esta deter-
minação. Ou seja, não é 
permitido utilizar um lote 
destinado para as pessoas 
de 50-52 em pessoas de 
43-49.

As pessoas que fazem 
parte dos grupos que po-
dem ser vacinados e não 
conseguiram tomar a pri-
meira dose da vacina na 
data divulgada devem 
aguardar o Estado enviar 
novas doses para o mu-
nicípio. Quando essas 
doses chegarem, nova di-
vulgação será feita.

“Desde o início da cam-
panha de vacinação eles (o 
Estado) mandam a quan-
tidade de doses inferior a 
nossa população/realida-
de. E a cada grade rece-
bemos uma vacina dife-
rente (Janssei, CoronaVac, 
AstraZeneca), então cada 

grupo recebe um lote di-
ferente de vacina”, expli-
ca Maria do Carmo. “Por 
isso, a mesma faixa etária 
está sendo vacinada com 
vacinas diferentes, porque 
eles mandam a grade de 
acordo com a disponibili-
dade”, acrescenta.

Portanto, reforça-se 
ainda mais a necessi-
dade de comparecer ao 
primeiro dia de vacina-
ção de cada grupo. A 
secretária espera que as 
pessoas que ficaram sem 
receber a vacina recebam 
em breve. “Inclusive pe-
dimos ao Estado mais 
doses”, reforça. 

Paula Partyka
jornalismo@gazetaregional.com.br

O Centro de convivên-
cia para idosos “Raízes da 
vida” está de cara nova. 
Por meio do projeto mun-
dial “Tudo de cor” da Tin-
tas Coral, executado pela 
Azevedo Tintas e Equipa-
mentos de Jaguariúna, o 
Centro agora está revita-
lizado e mais alegre com 
nova pintura e arte pelas 
paredes.

O projeto contempla 
patrimônios e instituições 
relevantes para a comuni-
dade, onde os parceiros da 
Coral, neste caso a Aze-
vedo, encontram espaços 
que precisam da revitali-
zação. “Estamos sempre 
de olho para ver se pode-
mos contribuir de alguma 
forma nas comunidades 
onde a Azevedo está in-
serida. Estamos sempre 
procurando uma forma 
de retribuir para a comu-
nidade o que ela trabalha 
com a gente no dia a dia”, 
explica o gerente regional 
de vendas da  AkzoNobel, 
José Costa Júnior.

Ricardo Azevedo, pro-
prietário da rede Azedo 
Tintas, por sua vez, conta 
que fazer esse projeto é 
importante, mas realizar 
em Jaguariúna é ainda 
mais especial por se tratar 
da sua cidade. De acordo 
com ele, esse é o terceiro 

“Tudo de cor” realizado 
pela Azevedo. Os dois pri-
meiros foram realizados 
em Amparo, com a pintura 
da Igreja Matriz e da San-
ta Casa Anna Cintra. Na 
região, diversos espaços 
também já foram contem-
plados.

Para que o Centro “Raí-
zes da vida” fosse contem-
plado com o “Tudo de cor”, 
a solicitação surgiu por 
meio da live de rock reali-
zada pela Gazeta Regional 
e Fernando Blanco, o Fer-
nandinho, em setembro de 
2020. Fernandinho entrou 
em contato com o gerente 
da Coral, Júnior, que colo-
cou a Azevedo Tintas para 
realizar o projeto. 

Todo o processo de re-
vitalização durou cerca de 
sete meses. Para a insti-
tuição, receber esse pro-
jeto foi fundamental para 
o espaço. “Foi de suma 
importância. Fundamental 
para dar um ânimo aqui”, 
diz a representante admi-
nistrativa Diva S. Bertolla 
Pereira.

O projeto, neste caso, 
foi responsável pela mão 
de obra e produtos de pin-
tura do “Raízes da vida”. 
O espaço também recebeu 
alguns trabalhos artísti-
cos, com o objetivo de hu-
manizar o prédio. Houve 
um trabalho em conjunto 
para definir todo o projeto.

Os presidentes do “Ra-

O governo de São Pau-
lo anunciou nesta semana 
a ampliação de funciona-
mento do comércio até às 
23h a partir desta sexta-fei-
ra, 09. O limite de horário, 
era, até então, até as 21h. 

A medida incluiu todos 
os setores da economia, 
como bares, restaurares, 
shoppings e serviços de 
um modo geral. Também 
foi divulgado o aumento 
da capacidade de ocupa-

ção dos estabelecimentos, 
que passará de 40% para 
60%.

e acordo com o gover-
nador João Doria (PSDB), 
a medida vale para todo o 
estado, até para as regiões 

que ainda estão com mais 
de 80% de ocupação dos 
leitos de UTI com pacien-
tes de Covid. Segundo o 
governador, caberá aos 
prefeitos adotar medidas 
mais restritivas, caso ne-

cessário.
Além da ampliação do 

funcionamento do comér-
cio, o governo também 
pretende realizar 30 even-
tos-teste a partir de 17 de 
julho: festivais, shows, fei-

ras e eventos esportivos. 
Também foi anunciada 
nesta quarta-feira a reto-
mada das aulas presenciais 
em universidades e escolas 
técnicas a partir de 02 de 
agosto.

Entenda porquê novos grupos são autorizados a 
receber a primeira dose contra Covid-19 enquanto 
outros não foram completamente imunizados

Centro de convivência “Raízes da vida” é contemplado com 
projeto “Tudo de cor” da Tintas Coral por meio da Azevedo Tintas

Governo de SP amplia horário de funcionamento do comércio até 23h

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

A secretária ainda frisa que não é o 
município que escolhe ou determina 

abrir novo grupo de vacinação

Revitalização finalizada em maio de 2021 entregue oficialmente

DIVULGAÇÃO 

ízes da vida” agradecem, 
por meio de Diva, todo o 
trabalho realizado. Diva 
conta que, apesar dos ido-
sos ainda não estarem fre-
quentando o espaço, por 
conta da pandemia, alguns 
deles passam por ali para 
retirar cestas básicas e já 
se animam com o novo vi-
sual do local.

“Todos os idosos vol-
taram para suas casas. 
Imaginamos que eles de-
vem estar sofrendo, pois 
tinham esse convívio e 
deixaram de ter. Então, 
quando eles voltarem, te-
rão um impacto bacana e 
de alguma forma daremos 
um conforto para eles”, 
acredita Azevedo.

Sobre o projeto
O Tudo de Cor é um 

movimento sociocul-
tural sustentável que 
acredita no poder da cor 
e busca levar transfor-
mação e cidadania para 
milhares de patrimônios 
culturais, comunidades 
e entidades em todo o 
Brasil, a partir de ações 

voluntárias de pintura e 
restauração. Ao longo de 
seus 10 anos de história, 
mais de 1,8 mil projetos 
foram entregues, 10,1 
mil imóveis renovados, 
4,6 mil pintores forma-
dos e 953,5 mil litros de 
tintas utilizados, mobi-
lizando, ao todo, 45 mil 
voluntários.

“A cor tem o poder de transformação” 
Júnior



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

10 de julho de 2021

Saean recebe R$350 
mil para compra de 
Caminhão-Pipa
Verba foi adquirida por meio do deputado 
federal Vanderlei Macris (PSDB)

O Serviço de Água e 
Esgoto de Artur Nogueira 
(Saean) vai receber uma 
emenda parlamentar de 
R$350 mil. A quantia foi 
adquirida através do de-
putado federal Vanderlei 
Macris (PSDB) e será in-
vestida na compra de um 
caminhão-pipa. 

A verba foi solicita-
da pela presidente da au-

tarquia e presidente do 
PSDB de Artur Nogueira, 
Gabriela Montoya, além 
dos vereadores Henrique 
Telles (PSDB), Beto Baia-
no (Republicanos), Zé Pe-
dro Paes (PSD) e Adalber-
to Di Lábio (PSD).

Gabriela explica que 
esta é uma emenda in-
dividual na modalidade 
de “Transferências Es-

peciais” e executada na 
“P la ta fo rma+Bras i l ” . 
“Agradecemos o deputado 
Vanderlei por ter atendi-
do nosso pedido e sem-
pre ajudar o município. 
Esse caminhão-pipa sem 
dúvidas trará ainda mais 
qualidade aos serviços 
prestados pelo Saean em 
benefício à população”, 
exclama.

 Artur Nogueira

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Dia 6, chegou para todos os conso-
les à atualização denominada Irmãs 
de Parvos que apresenta os Corpus 
Lichs, uma variante mais poderosa 
dos Corpus que são uma das facções 
inimigas do jogo, mas também 
trouxe uma nova jornada 
denominada “A Surfista” 
que levará novamente 
os jogadores as terras 
frias de  Orb Vallis, em 
Vênus.  

A nova jornada está 
relacionada com a he-
roína dos Ventkids, esta 
a qual é explicada ser 
responsável por libertá-los 
da escravidão. A jornada é con-
tada em forma de quadrinhos, com a 
narração de Boon um dos Ventkids, a 
cada pagina de desafios concluídos, 
mais da história é contada e ao final 
da jornada o jogador recebe o diagra-
ma para montar a surfista Yareli. Para 
adquirir as outras partes para 
construir a Yareli o clã pre-
cisa do “Ventkids’ Bash 
Lab” construído. 

Chegaram ao War-
frame outros cosmé-
ticos como a nova 
aparência da Ember, 
novo capacete para o 
Harrow, que pode vir 
na rotação da Nightwa-
ve, o passe de temporada 
que o tem, que na maioria 
dos jogos é um conteúdo pago, 
mas no Warframe é de graça. 

Com uma breve introdução os jo-
gadores conheceram como Corpus 
Lichs ou Irmãs de Parvos, entraram 
na trama da história do jogo. Para 

criar uma Irmã de Parvos segue as 
mesmas etapas para a criação de um 
Kuva Lich, cada irmã criada vem com 
uma das seis armas Tenet.  

Houve três novidades nos Kuva 
Lichs, podem aparecer nas missões 

de Railjack, os Murmúrios 
(fraqueza) dos Kuvas e das 

Irmãs são descobertos 
mais rápido e a adição 
de três novas armas Ku-
vas. 

O Void sempre foi 
um lugar para desafiar 

as melhorias que o joga-
dor colocou nas suas ar-

mas, Warframes e nos seus 
companheiros. A partir desta 

atualização o jogador poderá achar o 
item Holo-Chaves Corrompidas, este 
item pode ser entregue ao Ergo Glast, 
em qualquer satélite para trocar por 
armas brancas Tenet e não precisa ser 
membro deste sindicato, para fazer as 

trocas.  
O sistema Helminth re-
cebeu um fortalecimento 

que poderá ser adqui-
rido com o Filho em 
Deimos. Este fortale-
cimento possibilitará 
que três Warframes 
a escolha do joga-
dor, recebam um tipo 

de efeito, mas não é 
só esta novidade para o 

Helminth também poderá 
dar mais cinco novas habilida-

des para os Warframes. 
Essas são algumas das novidades 

que a nova atualização trouxe. Dia 
17 deste mês tem a TennoCom, com 
mais novidades. 

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”.

Esta semana ficou disponível a nova 
atualização para Warframe

rmc
4
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O objetivo é utilizar o veículo para irrigação, lavagem de ruas, terraplenagem, entre outras serviços que podem 
ser prestados pela autarquia

Quase mil pessoas em 
vulnerabilidade foram 
vacinadas com a Janssen

Homenagem para “Soldados 
Constitucionalistas” 
é realizada nesta 
sexta-feira, 09

 Campinas
 Pedreira

A Secretaria de Saúde 
de Campinas deu conti-
nuidade à vacinação con-
tra a Covid-19 de pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade no município na 
quarta-feira, 07. Foram 
vacinadas 521 pesso-
as nas regiões Central e 
Sudoeste.  A imunização 
deste público começou na 
segunda-feira, 05, e é fei-
ta com a vacina da Jans-

sen (dose única).  
Desde segunda-fei-

ra, foram vacinadas 973 
pessoas nas duas regiões, 
entre as que vivem em si-
tuação de rua, profissio-
nais do sexo em situação 
de vulnerabilidade, mora-
dores de ocupações e pa-
cientes dos Caps (atendi-
mento psiquiátrico).  

Nas próximas semanas 
estão previstas ações em 

outras regiões da cidade, 
assim como as vacina-
ções dos moradores de 
comunidades terapêuticas 
(dependentes químicos). 
Essa população foi esco-
lhida por ter dificuldade 
em voltar para receber a 
segunda dose e a vacina 
da Janssen é aplicada em 
dose única. A imunização 
continua nas próximas 
semanas.  

Em 28 de junho, Campinas recebeu 8.870 doses da Janssen, que estão sendo utilizadas neste trabalho

DIVULGAÇÃO

Pedreira foi um dos 
últimos locais onde os 
Soldados Constituciona-
listas se estabeleceram e 
montaram suas trinchei-
ras. No Complexo Turís-
tico do Morro do Cristo 
foram abertas trinchei-
ras pelos soldados, entre 
eles os pedreirenses Ar-
naldo Rossi, Edu Rossi, 
Guilherme Filipini, Dr. 
Euclydes Nery Junior e 
Antonio Spagiari, que lu-
taram junto ao Batalhão 
23 de Maio.

Nesta sexta-feira, 09 
de julho, feriado esta-
dual, a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, 
em parceria com 21º Nú-
cleo de Correspondência 
Professor Arnaldo Ros-
si - MMDC Pedreira e 
Prefeitura Municipal, 
promovem a partir das 
8h30, nas dependências 
do Morro do Cristo, a so-
lenidade de homenagem.

“O dia 9 de julho é 

feriado e lembra o movi-
mento no Estado de São 
Paulo, onde muitos mo-
radores não reconhecem 
a importância do período. 
E como se trata de uma 
história antiga, muitas 
coisas se perderam no 
tempo. Mas a Revolução 
de 32 é um dos mais im-
portantes marcos de São 
Paulo. Na ocasião, tropas 
do Estado lutaram contra 
tropas de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e do Sul 
do País”, destaca o cabo 
da Polícia Militar Marcos 
Ascêncio.

O Diário Oficial de 19 
de setembro de 1932, re-
gistrou que o tenente Car-
los Berenhauser, chefe do 
serviço de Publicidade da 
4ª Divisão de Infantaria, 
recebeu do Serviço de 
Publicidade da Impren-
sa Nacional, o telegrama 
que se segue, transcri-
to do Diário Oficial da 
União, de 19/09/1932.  

“Itapira,16 – Urgen-
te – O Estado  Maior da 
4ª Divisão de Infantaria 
informa: na frente geral 
de Campinas o destaca-
mento do coronel Dutra 
consolidou a conquista 
da localidade de Pedrei-
ra, a doze quilômetros 
a oeste de Amparo. Nos 
eixos da via férrea e da 
rodovia Mogi-Mirim – 
Campinas, o adversário 
que, na véspera, se retira-
ra apressadamente para o 
sul do rio Camanducaia, 
não mais voltou, manten-
do-se também inativo nos 
demais pontos da frente. 
Nos outros setores da 4ª 
Divisão nada houve de 
notável nas últimas vinte 
e quatro horas. Um avião 
inimigo bombardeou, 
‘hontem’, Pedreira e Am-
paro, com fracos resul-
tados. Nossos aviões de 
caça mandados em seu 
encalço não mais conse-
guiram encontrá-lo”.
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Polícia Municipal adota 
aplicativo para auxiliar 
combate à violência 
contra mulher

Prefeitura busca melhorias  
no DER Campinas

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
5

 Holambra

 Morungaba

O aplicativo fornece em tempo real a localização da ocorrência via GPS e, com os dados dos envolvidos 
cadastrados, as equipes já sabem o tipo de situação que podem enfrentar

CPFL segue com obras de ampliação 
da rede elétrica a pedido da prefeitura

 Serra Negra

A Companhia Pau-
lista de Força e Luz 
(CPFL) continua pro-
movendo melhorias na 
rede elétrica do municí-
pio, a pedido do Prefei-
to Elmir Chedid, após 
diversas reuniões com a 
concessionária de ener-
gia elétrica, que a partir 
de maio passou a investir 
R$1,3 milhão em obras 

de ampliação da rede. 
Nesta semana os servi-
ços estão sendo realiza-
dos na Avenida Laudo 
Natel, no Centro.

Segundo a conces-
sionária, em 2021 serão 
concluídas as obras do 
Plano de Expansão do 
Sistema Elétrico (PESE) 
que ajudarão a diminuir 
interferências externas e 

trarão maior flexibilida-
de e confiabilidade, além 
de uma maior robustez 
no sistema de distribui-
ção.

A obra vai ampliar a 
rede em 13 km, em di-
versos bairros. A pre-
visão de conclusão é 
novembro de 2021, be-
neficiando mais de 16 
mil clientes da cidade.

A Polícia Municipal 
de Holambra conta agora 
com mais uma ferramenta 
para combater a violência 
contra mulher: é o aplica-
tivo “Botão do Pânico”, 
desenvolvido para rápido 
atendimento às vítimas 
de violência de gênero 
ou doméstica. Através 
de parceria com a Guar-
da Municipal e Secretaria 
Municipal de Seguran-
ça Pública de Paulínia, 
o aplicativo foi cedido 
gratuitamente à Polícia 
Municipal de Holambra 
e entrou em operação no 
início da semana. 

A ferramenta será dis-
ponibilizada apenas a 
mulheres que possuam 
medida protetiva. A in-
teressada deve procurar 
a Polícia Municipal para 

realização de cadastro, 
que será mantido em to-
tal sigilo, e instalação do 
aplicativo em seu celular. 
Com ele, a vítima pode 
acionar a corporação de 
forma simples e rápida 
caso se sinta ameaçada.

O aplicativo foi criado 
pelo guarda municipal de 
Paulínia Diogo Ferreira, 
chefe do departamento de 
desenvolvimento e esta-
tística da corporação, gra-
duado em TI (Tecnologia 
da Informação) e pós-
-graduado em Engenharia 
de Banco de Dados. Pos-
teriormente foi adotado 
pela corporação daquela 
cidade. Além de Paulínia, 
as cidades de Cosmópo-
lis, Artur Nogueira, En-
genheiro Coelho e Santa 
Bárbara d’Oeste já utili-

zam o aplicativo.
“É com grande satisfa-

ção que passamos a contar 
com essa nova ferramen-
ta no combate à violên-
cia doméstica. Devemos 
utilizar todos os esforços 
e mecanismos possíveis 
para garantir um rápido 
atendimento às vítimas de 
atos tão covardes”, afirma 
o prefeito de Holambra, 
Fernando Capato.

O diretor do Departa-
mento Municipal de Segu-
rança e Trânsito, Antônio 
Beleza Giron, comemorou 
a adoção do aplicativo. 
“Será de grande auxílio 
para que o atendimento em 
ocorrências de violência 
contra mulher seja imedia-
to, colaborando para pre-
servar a integridade física 
da vítima”, afirma.

a verificação da viabili-
dade da readequação dos 
passeios públicos da 
Avenida Araújo Campos, 
ampliando-os de forma a 
melhorar a mobilidade de 

pedestres e pessoas com 
deficiência e a instalação 
de nova lombada na mes-
ma via na altura do Km 
105,7, sentido Morungaba 
Amparo.

Visita de Doria 1
O prefeito Gustavo Reis 
(MDB) está em alta com 
o governador João Doria 
(PSDB). No último do-
mingo (4), Reis recebeu 
o tucano em sua casa em 
Jaguariúna para um almo-
ço. Também participaram 
do encontro a primei-
ra-dama do Estado, Bia 
Doria, e o secretário esta-
dual de Desenvolvimento 
Regional e presidente do 
PSDB paulista, Marco 
Vinholi. “Conversamos 
sobre assuntos diversos, 
mas principalmente sobre 
os inúmeros desafios que 
o estado de São Paulo, o 
Brasil e o mundo enfren-
tam há mais de um ano 
em razão da pandemia do 
coronavírus”, disse Gus-
tavo Reis. 

Visita de Doria 2
Segundo ele, o governador 
está otimista com o avan-
ço da vacinação e acredita 
que 2022 será um ano im-
portante para a retomada 
da economia e a diminui-
ção significativa dos ca-
sos de Covid-19”. “Fiquei 
honrado e bastante feliz 
com a visita do governa-
dor João Doria e sua imen-
sa demonstração de afeto 
por mim e minha família”, 
afirma o prefeito. 

Deputado italiano
Por falar em visita, o pre-

feito de Jaguariúna – que 
também é presidente do 
Conselho de Desenvol-
vimento da Região Me-
tropolitana de Campinas 
– também recebeu a visita 
do deputado Fausto Lon-
go, representante ítalo-
-brasileiro na Câmara dos 
Deputados da Itália, que 
veio a Jaguariúna para 
manifestar o seu apoio 
à cidade. O líder do Go-
verno na Câmara de Ja-
guariúna, vereador Walter 
Tozzi (MDB), também 
participou do encontro.  
Longo elogiou a atuação 
de Gustavo Reis à frente 
da Prefeitura de Jaguariú-
na e se colocou à disposi-
ção em Roma para buscar 
estreitar os laços entre a 
Itália e a cidade.

Mais empregos
Jaguariúna voltou a regis-
trar saldo positivo de va-
gas de emprego no mês de 
maio, segundo dados do 
Novo Caged, do Ministé-
rio da Economia. A cidade 
teve em maio 1.346 admis-
sões, contra um total de 
1.043 demissões, com sal-
do de 303 vagas criadas. 
No acumulado do ano, Ja-
guariúna registra um total 
de 1.169 novos postos de 
trabalhos criados nos cin-
co primeiros meses. Esse 
é o terceiro melhor saldo 
registrado no ano, perden-
do apenas para os meses 

de fevereiro (622 vagas) 
e março (336). Janeiro e 
abril foram os piores me-
ses, com saldos negativos, 
respectivamente, de 50 e 
42 vagas.

Parlamento da RMC
O vereador Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, presiden-
te da Câmara Municipal 
de Jaguariúna, participou 
na última sexta-feira (2) 
de reunião do Parlamento 
Metropolitano da RMC. O 
evento aconteceu no audi-
tório do CCL (Centro de 
Cultura e Lazer), em Ame-
ricana. Silva é integrante 
da Mesa Diretora do Par-
lamento da RMC. Entre os 
assuntos discutidos na reu-
nião, o destaque foi para a 
crise hídrica, uma vez que 
a estiagem severa tem pro-
vocado o temor de desa-
bastecimento e apagão na 
rede elétrica. 

Temporário
A Câmara de Jaguariúna 
abriu processo seletivo 
simplificado a seleção 
de candidatos por meio 
de contratação temporá-
ria para exercer a função 
de advogado. Segundo o 
Legislativo, a contratação 
será realizada por meio de 
contrato de regime espe-
cial, com fundamento no 
artigo 37 da Constituição 
Federal e na Lei Munici-
pal 873/89.

 Bastidores do poder

Participaram da reunião os vereadores Ramon Lamartine de Moraes, 
Rogério Antonio Fanchin e o assessor do deputado estadual Edmir 
Chedid, Nelson Koki

DIVULGAÇÃO

Ampliação realizada nesta semana na Avenida Laudo Natel

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Morunga-
ba, Marquinho de Olivei-
ra, reuniu-se com o diretor 
do Departamento de Estra-
das e Rodagem (DER) de 
Campinas, o engenheiro 
Cleiton Luiz de Souza, na 
terça-feira, 06. A reunião 
foi realizada na sede do 
DER e teve como principal 
pauta a busca de melhorias 
de estradas de acesso a 
Morungaba, implementan-
do também novos projetos 
a fim de melhorar a aces-
sibilidade para pedestres, 
ciclistas e também para 
novos turistas.

Segundo o prefeito 
Marquinho, outro assunto 
tratado no DER foi a pla-
nilha orçamentária da ro-
tatória do bairro Cachoei-
rinha - uma obra de suma 
importância para cidade 
principalmente para os 
moradores do Parque das 
Estâncias. Na oportunida-
de, também foram proto-
colados ofícios solicitando 
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Centro de Especialidades completa um 
ano com mais de 50 mil atendimentos

Suspeito bate carro que foi roubado 
em Jaguariúna e é preso pela 
Guarda Municipal em Campinas

Com mais 303 novas vagas em 
maio, Jaguariúna supera 1,1 mil 
postos de emprego criados no ano

O Centro de Especiali-
dades Médicas de Jaguari-
úna completa neste mês de 
julho um ano de inaugu-
ração e durante todo esse 
tempo ofereceu à popula-
ção atendimento em es-
pecialidades de diferentes 
áreas médicas. Ao todo, de 
julho de 2020 a junho de 
2021 foram feitos 50.852 
atendimentos no prédio 
que fica no Jardim Fonta-
nella.

Desde quando come-
çou a atender os pacientes, 
a unidade conta com as 
seguintes especialidades 
médicas: oftalmologia, 
cardiologia, dermatolo-
gia, cirurgia geral, cirur-
gia pediátrica, psiquiatra, 
urologia, nefrologia, en-
docrinologia, otorrinola-
ringologia, reumatologia, 
pneumologia, acupuntura, 
vascular, nutrólogo, cirur-

gia ginecológica, ortope-
dia, neurologia e consulta 
pré-anestésica. 

Alguns meses após a 
inauguração, a unidade ga-
nhou um novo ambulatório 
de nefrologia que recebe 
os pacientes encaminha-
dos após fazerem hemo-
diálise no Hospital Muni-
cipal Walter Ferrari. Além 
disso, devido à pandemia 
da covid-19, a Prefeitura 
de Jaguariúna, por meio 
da Secretaria Municipal 
da Saúde, também passou 
a oferecer atendimento 
clínico médico (pós alta) 
voltado aos pacientes que 
tiveram a doença e neces-
sitam de acompanhamen-
to especializado por conta 
das sequelas.

Juntos os médicos do 
Centro de Especialidades 
realizaram 47.070 consul-
tas (de julho de 2020 a ju-

nho 2021). Além deles, os 
enfermeiros e psicólogos 
fizeram outros 1.018 aten-
dimentos e o Serviço de 
Apoio Diagnóstico e Tera-
pêutica (SADT) que ofe-
rece testes da orelhinha, 
campimetria e mapeamen-
to de retina somaram ou-
tros 2.764 atendimentos.

A Secretária Municipal 
de Saúde, Maria do Carmo 
Pelisão, destaca que mes-
mo durante a pandemia do 
coronavírus todos os ser-
viços foram preservados. 
“Nós garantimos o acom-
panhamento dos pacientes 
crônicos que necessitam 
do serviço de saúde públi-
co. Isso é muito importan-
te porque as pessoas conti-
nuam adoecendo inclusive 
com outras patologias e 
precisam de cuidados para 
aquém da Covid”, explica 
a secretária.

Mesmo durante a pandemia do coronavírus todos os serviços foram preservados

O Centro de Especialidades de Jaguariúna está localizado na rua Pará, 181, no Jardim Fontanella

IVAIR OLIVEIRA
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Com a retomada gradu-
al das atividades e ainda 
sob forte impacto das res-
trições impostas pela pan-
demia de coronavírus, Ja-
guariúna volta a registrar 
saldo positivo de vagas de 
emprego no mês de maio, 
segundo dados do Novo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da 
Economia. A cidade teve 
em maio 1.346 admissões, 
contra um total de 1.043 
demissões, com saldo de 
303 vagas criadas. No 
acumulado do ano, Jagua-
riúna registra um total de 
1.169 novos postos de tra-

balhos criados nos cinco 
primeiros meses. 

Esse é o terceiro me-
lhor saldo registrado no 
ano, perdendo apenas para 
os meses de fevereiro (622 
vagas) e março (336). Ja-
neiro e abril foram os pio-
res meses, com saldos ne-
gativos, respectivamente, 
de 50 e 42 vagas. 

“O aumento dos em-
pregos em nossa cidade 
ainda está sendo puxado 
pelo setor os serviços, 
mas temos certeza que 
logo a indústria também 
irá alavancar os números. 
Nossa expectativa é che-
gar até o final do ano com 

2 mil vagas criadas. Esta-
mos trabalhando para tra-
zer novas empresas para 
a cidade e, assim, poder 
gerar ainda mais empre-
gos”, afirma o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, Lúcio 
Tomasiello.

Jaguariúna conta com 
uma lei municipal, apro-
vada em 2019, que garan-
te 50% dos novos postos 
de trabalho a moradores 
da cidade. A medida inte-
gra uma consistente polí-
tica de incentivo fiscal do 
município, que visa atrair 
novos investimentos em-
presariais.

roubado na terça-feira, 
06, em Jaguariúna. O ho-
mem foi encaminhado ao 

1º Distrito Policial, onde 
permanece à disposição 
da Justiça.

Corporação gravou todo o cerco feito ao homem até o momento da 
abordagem

DIVULGAÇÃO

Um homem bateu um 
carro roubado e foi preso 
pela Guarda Municipal, 
na quarta-feira, 07, depois 
de uma perseguição por 
avenidas de Campinas. A 
corporação gravou todo o 
cerco feito ao suspeito até 
o momento da abordagem.

De acordo com a Guar-
da, os agentes faziam um 
patrulhamento de rotina 
pela marginal do Piçar-
rão, quando abordaram 
o homem dentro de uma 
caminhonete. No entanto, 
ele não obedeceu a ordem 
de parada e acelerou.

Durante a fuga, o cri-
minoso bateu em vários 
carros e subiu em calça-
das. Em seguida, ele coli-
diu em um muro próximo 
à Avenida Baden Powell.

Após a prisão, a Guar-
da Municipal verificou 
que o veículo havia sido 

Projeto O Próximo tem pontos de 
arrecadação distribuídos pela cidade

O projeto jaguariu-
nense O Próximo nasceu 
com intuito de ajudar 
famílias em vulnerabili-
dade neste momento de 
pandemia. As doações 
eram, inicialmente, so-
mente de alimentos, mas 
com a chegada do inver-
no, nova ação está sendo 
realizada.

“Está sobrando 
solidariedade no seu 
guarda roupa? É hora 
de doar”

Portanto, se você tem 
alguma roupa que não 
lhe serve mais, doe! Toda 
doação, por mais simples 
que seja, pode aquecer a 

vida de alguém. E que tal 
doar mantas ou coberto-
res que estão guardados 
há tempo, sem nenhum 
uso? Esses também fa-
zem toda a diferença 
para quem recebe.

Para contribuir com o 
projeto agora você pode 
levar sua doação até um 
dos pontos de arreca-
dação distribuídos pelo 
município, tanto alimen-
to quanto roupas e co-
bertas. Confira aqui onde 
deixar sua doação:
Multi Soluções EPI - 
Rua São Paulo, 72;
Ebenézer Restaurante e 
Hamburgueria - Av. An-
tônio Pinto Catão, 28, 

Capotuna;
Menina Fit - Rua Piauí, 
96, Jd Dom Bosco;
Maiara Matias Moda 
- Rua Cândido Bueno, 
1080, Centro, Sala 03, 
Galeria Alex Center;
Aconchêgo Spa Urbano 
- Rua São Paulo, 62;
La Casa de Hot Dog - 
Av. Antônio Pinto Catão, 
83;
Zero4 Hamburgueria - 
Av. Antônio Pinto Catão, 
658;
Studio Ana Jéssica So-
brancelhas -  Rua Júlio 
Frank, 843, sala 5;
Gráfica Nova Geração - 
Rua Osvaldo Tonini, 48, 
Nova Jaguariúna.

Caixa de arrecadação distribuídos em estabelecimentos de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO
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Zico Materiais de Construção 
comemora 29 anos: iniciou-se pequeno e 
construiu uma história de sucesso entre 
família e colaboradores

A loja Zico Materiais 
de Construção comemorou 
29 anos neste 08 de julho. 
Fomos recebidos pelos 
proprietários e colabora-
dores com felicidade para 
festejar esse marco, uma 
vez que mesmo diante das 
adversidades a empresa 
continua crescendo e pros-
perando.

São 29 anos de tradi-
ção ajudando a construir 
sonhos. Uma empresa que 
evolui constantemente, 
emprega diversos colabo-
radores e aposta no melhor 
preço e atendimento. 

Sempre engajada em 
proporcionar o melhor, a 
empresa é referência e ofe-
rece todo tipo de material 
para construção. Variedade 
em todos os setores, com 
preços que cabem no seu 
bolso.

Falando em preço, a 
Zico Materiais de Cons-
trução está com diversas 
promoções neste mês de 
aniversário e tem possibi-
lidades incríveis de paga-
mento. Você pode parcelar 
sua compra em até 10x sem 
juros, sem valor mínimo.

Além disso, o diferen-
cial da Zico é o atendi-
mento. Os colaboradores 
são completamente inte-
ressados em ajudar e ofe-
recer a melhor proposta 
para o cliente, além de 
todo cuidado e atenção. 
A tratativa é reflexo da 
empresa que presa, desde 

Mesmo diante da pandemia a empresa continua crescendo e prosperando

Equipe reunida comemora os 29 anos da empresa

sempre, pelo atendimento 
acima de tudo para satis-
fazer e trazer o melhor 
para sua obra.

Durante a confrater-
nização de aniversário, 

pode-se perceber como a 
equipe é unida e alegre. 
Com certeza isso também 
reflete no excelente aten-
dimento.

A loja, que cresceu e 

evoluiu conforme os anos, 
está localizada na Avenida 
Alexandra Marion, 42, no 
Capotuna, e atende toda a 
população de Jaguariúna e 
região. Aposte seu sonho 

em quem oferece qualida-
de, vá até a Zico Materiais 
de Construção.

E não perca, nesse 
mês, juntamente ao pro-
jeto Jaguariúna de Mãos 

Dadas irá transformar 
sua casa com um prêmio 
de R$3.000,00 em mate-
riais de construção. 29 
anos de sucesso e o pre-
senteado é você.

DIVULGAÇÃO

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred
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Afinal, o que é conta sa-
lário? É um tipo de conta 
especial, isenta da cobran-
ça de tarifas, destinada so-
mente a recebimentos de 
salários, aposentadorias, 
pensões e similares: não 
sendo permitido outros 
tipos de depósitos, além 
daqueles creditados pela 
entidade pagadora, não 
sendo possível a utilização 
de cheques e cartão de cré-
dito vinculados a ela.

Também temos a conta 
universitária que não pode 
ter descontos e seguem os 
mesmos regulamentos da 
conta salário, sendo que 
este tipo de conta está su-
jeito aos mesmos regula-
mentos das demais contas, 
porém tem a vantagem de 
estar isenta da cobrança de 
tarifas ou da taxa de manu-
tenção.

Entendendo o que sig-
nifica essas contas, po-
demos então afirmar que 
é indevido os descontos 
que geralmente os bancos 
fazem sem a devida auto-
rização do seu cliente, e 
que tem conta em banco, e 
conta salário, e conta uni-
versitária. 

É comum acontecer de 
uma determinada empre-
gadora, seja ela privada ou 

pública, abrir uma conta 
salário para o seu empre-
gado ou servidor público. 
Como essa pessoa tem 
uma determinava dívida 
com o próprio banco que 
foi aberto essa conta, ini-
cia -se descontos de valo-
res da dívida não quitada 
na conta salário ou conta 
universitária daquele cor-
rentista, sem ter de fato à 
sua concordância. 

Isso configura uma ile-
galidade praticada pelo 
banco, pois viola o artigo 
833, inciso IV, do CPC, 
vejamos o texto legal: 

Art. 833. São impenho-
ráveis:

IV - os vencimentos, os 
subsídios, os soldos, os sa-
lários, as remunerações, os 
proventos de aposentado-
ria, as pensões, os pecúlios 
e os montepios, bem como 
as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do 
devedor e de sua família, 
os ganhos de trabalhador 
autônomo e os honorários 
de profissional liberal, res-
salvado o § 2º;

Ressalvado o parágrafo 
2ª, que permite penhora 
para pagamento de verbas 
alimentícias, ou seja, para 
pagar pensão alimentar 
determinada por senten-

ça, nesse sentido, o banco 
deve fazer a retenção do 
valor contido na conta, nos 
termos abaixo transcritos, 
no que diz o comando le-
gal, vejamos:

§ 2º O disposto nos in-
cisos IV e X do caput não 
se aplica à hipótese de 
penhora para pagamento 
de prestação alimentícia, 
independentemente de 
sua origem, bem como às 
importâncias excedentes 
a 50 (cinquenta) salários-
-mínimos mensais, deven-
do a constrição observar o 
disposto no art. 528, § 8º, e 
no art. 529, § 3º.

Também no inciso X 

do mesmo artigo 833, diz 
que: 

X - a quantia deposita-
da em caderneta de pou-
pança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-míni-
mos.

Podendo assim, ser 
penhorado a quantidade 
acima dos 40 salários mí-
nimos para que seja cum-
prida a obrigação de sus-
tentar os alimentos. 

Fora dessa situação aci-
ma mencionada, o banco 
não pode debitar valores 
em sua conta, isto é, des-
contar da sua conta salá-
rio valores de dívidas que 
venceram e não foram qui-

tadas pelo correntista. 
No entanto, desde que 

os bancos atendam ao que 
determina o Código de 
Defesa do Consumidor, no 
que se refere ao direito de 
informação clara e trans-
parente, e o cliente esteja 
de acordo com os descon-
tos de valores de dívidas, 
as instituições financeiras 
podem debitar os valores 
contratados. Mas se assim 
não for feito e o correntista 
sofrer algum desconto na 
sua conta, deve de imedia-
to, o banco devolver o que 
foi indevidamente descon-
tado da sua conta, sob pena 
de violar o próprio artigo 
833, inciso IV, do Código 
de Processo Civil. 

Se o consumidor cons-
tatar que sofreu débitos 
não reconhecidos, apesar 
de ter seguido todas as 
normas de segurança ao 
usar serviços bancários, a 
instituição financeira pode 
ser questionada com base 
no princípio da boa-fé e 
nas disposições do Código 
de Defesa do Consumidor 
e, para isso, o Procon pode 
e deve te defender quando 
esse direito seu for viola-
do. 

No demais, fica aqui o 
meu abraço a todos!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

O banco pode debitar valores na conta 
salário sem autorização do correntista?

Direitos e deveres
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Foi lançado na semana 
passada o primeiro leite 
“carbono neutro” produ-
zido no Brasil (e um dos 
primeiros do mundo): tra-
ta-se do NoCarbon, lei-
te produzido na Guaraci 
Agropastoril, localizada 
em Itirapina/SP.

Além de garantir a neu-
tralidade no balanço de 
carbono, assegurado pela 
ONG Iniciativa Verde atra-
vés do selo Carbon Free, o 
NoCarbon atua em outros 
dois pilares: bem-estar ani-
mal, certificado pelo Ins-
tituto Certified Humane 
Brasil, uma das mais res-
peitadas ONGs que atuam 
no tema no mundo, e a pro-
dução orgânica, certificada 
pelo IBD. Provavelmente 
é o único hoje no mundo 
com esse tripé de atributos.

Quem está à frente do 
projeto é um velho co-
nhecido do setor: Luis 
Fernando Laranja da Fon-
seca, que foi professor da 
FMVZ/USP, em Piras-
sununga/SP, tendo tido 
grande destaque na área 
de mastite e qualidade do 
leite, com a co-autoria do 
livro “Controle da Mastite 
e Qualidade do Leite”, em 
parceria com o Prof. Mar-
cos Veiga dos Santos.

A Guaraci fez uma 
parceria com a Fazen-
da da Toca, tradicional 
produtora de orgânicos, 
ocupando a área original-
mente destinada à pecuá-
ria leiteira com cerca de 
150 hectares de pastagens 
e lavouras orgânicas.

agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com
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O conceito de arren-
damento rural é um dos 
mais importantes no di-
reito agrário e está dis-
criminado no artigo 3º do 
Decreto 59.566/66, que 
regulamenta o Estatuto 
da Terra. Na legislação 
Brasileira, tais contratos 
estabelecem relações ju-
rídicas de natureza priva-
da e têm como finalida-
de a exploração da terra, 
mantendo sua função so-
cial.

O legislador, ao elabo-
rar o Estatuto, concedeu 
o direito de propriedade 
aos trabalhadores agrí-
colas, para que exploras-
sem práticas rurais.

Arrendamento rural: 
conceito, direitos e parti-
cularidades

Arrendamento rural 
é o contrato agrário em 
que uma das partes cede 
à outra o uso e gozo do 
imóvel rural. É como 
uma espécie de locação 
de terra. Além disso, esse 
contrato pode incluir ou-
tros bens, benfeitorias e 

facilidades.
Ele tem o objetivo de 

exploração:
• agrícola;
• pecuária;
• agroindustrial;
• extrativa.

Em contrapartida, a 
pessoa paga certa retri-
buição ou aluguel. Se-
gundo o Estatuto da Ter-
ra, em regra, a quantia 
máxima do aluguel é de 
15% do valor cadastral 
do imóvel. A exceção 
fica para arrendamento 
parcial de glebas, para 
exploração intensiva da 
alta rentabilidade, situa-
ção em que o limite che-
ga a 30%.

Existem, ainda, outras 
particularidades a esse 
tipo de contrato, já que 
ele segue o princípio da 
função social. Os efeitos 
do contrato devem reper-
cutir de forma positiva na 
sociedade, trazendo van-
tagens à população, pois, 
caso contrário, cabe ao 
juiz intervir, para preser-

var o interesse coletivo.
Um exemplo para 

ilustrar a possibilidade 
de intervenção por parte 
do juiz é quando ficam 
estabelecidos, nas cláu-
sulas, juros excessiva-
mente altos. Pois, com a 
alta chance de inadimple-
mento, a circulação do 
crédito fica mais difícil, 
os investimentos produ-
tivos ficam mais baixos 
e o Estado se desenvolve 
mais lentamente.

Quanto ao prazo, a le-
gislação coloca um tem-
po mínimo de 3 anos. 
Porém, cabe renovação 
após o encerramento, 
que pode ser por qual-
quer tempo anual.

As normas de arren-
damento rural e recentes 
decisões do STJ ainda 
abordam outros detalhes, 
para casos específicos, 
como falecimento e re-
alização de benfeitorias. 
Assim, vale uma consul-
ta com um profissional 
especialista para essas e 
outras situações.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O arrendamento rural

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
é sócio na AgroBox Agronegócios e Mariadita Senepol Jaguariúna. 
e-mail: caius.godoy@mariaditasenepol.com.br

Primeiro leite carbono neutro é lançado no Brasil

Desde 2018, a fazen-
da vem passando por um 
processo de aprendizado e 
desenvolvimento do con-
ceito que norteia o No-
Carbon, culminando com 
o lançamento do leite nas 
versões integral, e desna-
tado, que pode ser adquiri-
do inicialmente em alguns 
pontos na cidade de São 
Paulo e São Carlos.

O domínio da técnica 
de produção orgânica foi 
o primeiro passo dessa 
migração em direção ao 
conceito. Na sequência, 
veio a busca pela certifica-
ção de bem-estar animal. 
Por fim, a empresa ade-
quou sua produção para 
ser neutra na emissão de 
carbono.

“Temos a visão clara de 
que precisamos repensar a 
maneira como produzi-
mos alimentos, incorpo-
rando a questão da mu-
dança climática em nossas 
práticas. Mais do que um 

produto-fim, entendemos 
que o NoCarbon é parte 
de um movimento, que 
não só dialoga com um 
consumidor cada vez mais 
atento e preocupado com 
o futuro da humanidade, 
como também contribui 
para o que o próprio se-
tor incorpore esse tema na 
sua forma de ser e agir”, 
diz Laranja. “Acreditamos 
que temos um papel edu-
cativo, principalmente no 
pilar da neutralidade de 
carbono, que é o principal 
atributo que trazemos e 
que efetivamente dá nome 
ao leite”.  

Segundo ele, a Gua-
raci, que produz cerca de 
4000 litros/dia, utiliza-se 
do que há de mais moder-
no em relação à ciência do 
carbono, algo que, hoje, 
está na pauta do setor lác-
teo mundial. Também, a 
empresa vem desenvol-
vendo trabalhos com agri-
cultura regenerativa, outro 

tema que começa a ganhar 
as atenções da agricultura 
e pecuária mundiais.

“Queremos ser também 
uma marca transparente; 
queremos nos comunicar 
de uma forma diferente 
com o consumidor, assu-
mindo eventuais falhas 
que possam existir, apren-
der com elas e assim ga-
nhar a confiança do mer-
cado”, explica.

Para Marcelo Carvalho, 
do MilkPoint, a iniciativa 
é inédita no mercado bra-
sileiro e está alinhada ao 
que o setor está buscando 
nos países que lideram 
a inovação em lácteos: 
“hoje, a pauta número 1 
do setor é relacionada ao 
meio ambiente, do qual o 
balanço de carbono tem 
especial importância. 
Estamos falando não só 
de uma oportunidade de 
mercado, que sem dúvi-
da existe, mas do próprio 
acesso ao mercado, se ana-
lisarmos algumas décadas 
à frente”, pondera.

Fonte: https://www.milkpoint.com.
br/noticias-e-mercado/giro-noticias/
primeiro-leite-carbono-neutro-e-lanca-
do-no-brasil-226155/?utm_source=e-
mail&utm_medium=newsletter-sema-
nal&utm_campaign=acessos-newsletter
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Alumni de Psicologia do Grupo
UniEduK cria e-book sobre coronavírus para 
crianças e adolescentes

Marina Gomes Viana 
fez a maior escolha da sua 
vida aos 17 anos, muito 
jovem, sem saber que ali 
se estabeleceria toda uma 
carreira. Pesquisou muito 
sobre a área, buscou inte-
resses que gostava de estu-
dar. E assim se identificou 
com a Psicologia, profis-
são que é a sua paixão, 
principalmente, quando se 
deparou com as crianças, e 
mais adiante, passou a es-
crever pensando nelas.  

“Eu trabalho desde 
os 14 anos. Já trabalhei 
em banco, com comércio 
exterior, com contabili-
dade e já tive até loja de 
roupas! Eu sempre corri 
atrás dos meus objetivos. 
A faculdade de Psicologia 
me mudou por completo. 
Aqueles cinco anos foram 
cruciais no meu cresci-
mento pessoal. Foi onde 
desenvolvi meu senso 
crítico e passei a ver as 
coisas com outros olhos. 
Além de ter melhorado 
muito a forma de expor 

e defender minhas opini-
ões”, declara.

Começar a trilhar um 
objetivo foi mais fácil 
com o apoio dos pais, que 
desejavam seu sucesso. 
“Meus pais não fizeram 
faculdade, mas sempre 
me incentivaram a fazer 
e me deixaram livre para 
escolher o que queria, 
pensando na minha felici-
dade. Eu escolhi sozinha 
a Psicologia, pesquisei e 
vi que tinha a ver com a 
minha personalidade e in-
teresses de estudo, então, 
resolvi tentar. Tive sorte 
em ter dado tão certo! Mi-
nha mãe foi minha maior 
incentivadora nesta jorna-
da, sempre me deu força 
nos momentos em que eu 
estava exausta. Sem ela, 
teria sido muito mais difí-
cil”, relembra Marina. 

Moradora de Jaguaríu-
na, a alumni não precisou 
ir longe de casa para al-
cançar seu sonho. “Esco-
lhi a UniFAJ, pois é uma 
faculdade com ótimo fe-

edback dos alunos e tem 
ótima nota no ENADE, 
o que nos proporciona 
um ensino de ótima qua-
lidade. O curso pôde me 
proporcionar o aprendi-
zado suficiente para me 
sentir segura na atuação 
logo depois de me formar. 
Claro que é necessário 
continuar os estudos, mas 
o curso de Psicologia no 
Grupo UniEduK é muito 
completo e nos possibili-
ta atuar na clínica ou em 
qualquer outra área como 
psicóloga”, destaca. 

Marina se formou em 
2018 e hoje atua na área 

de Psicoterapia Clínica 
Infantil, especificamente 
na Clínica MultiSaber, em 
Jaguariúna. Iniciou sua car-
reira trabalhando em gru-
pos multidisciplinares de 
terapia para crianças com 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), onde se in-
teressou pela área de desen-
volvimento infantil. “Após 
essa experiência, resolvi 
iniciar os atendimentos na 
área clínica e pouco tempo 
depois defini meu nicho na 
área infantojuvenil. Come-
cei a me aprofundar ainda 
mais nesse segmento apai-
xonante”, enfatiza.

A satisfação da psicó-
loga ao falar de sua esco-
lha profissional é evidente. 
“Meu trabalho significa 
muito pra mim. Sou extre-
mamente grata em poder 
trabalhar e me dedicar a 
algo que amo e sinto pra-
zer em fazer”, ressalta.

 
Protagonismo social

Os resultados das es-
colhas feitas pela alumni 
são marcantes. A forma-
ção humanística do Gru-
po UniEduK baseada em 
problemáticas reais de que 
participou ajudou-a a ter 
um olhar especial para as 
ações sociais. Um exem-
plo é o e-book “O corona-
vírus ainda não acabou?” 
que Marina criou durante 
a pandemia. 

Preocupada com a for-
ma com que as crianças e 
os adolescentes lidariam 
com este momento tão di-

fícil da Covid-19, a psicó-
loga usou de criatividade 
e inovação para demons-
trar seu protagonismo na 
sociedade por meio de 
suas competências téc-
nicas e socioemocionais. 
“Acredito que devemos 
sim explicar a pandemia 
de forma clara e since-
ra para nossas crianças, 
ensiná-las a lidarem um 
pouco melhor com esse 
momento. As consequên-
cias negativas que o vírus 
trouxe às vidas de nossas 
crianças e adolescentes 
são inúmeras! Precisa-
mos estar ao lado delas, 
apoiando, acolhendo e es-
clarecendo suas dúvidas 
sobre este período”, afirm.

O e-book “O coronaví-
rus ainda não acabou?” é 
gratuito e está disponível 
na página profissional de 
Marina, no Instagram: @
psicomarinagomes. 
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educação

Graças à sua boa formação, Marina se sentiu segura na sua atuação profissional, logo depois de concluída a graduação
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Diretoria do Guarani deve federar 25 atletas do 
projeto Bugrinho – Unidade Morungaba

Esporte Morungabense

O Presidente do Guara-
ni Futebol Clube, Ricardo 
Moisés, que aliás, vem dan-
do um exemplo de gestão a 
frente do bugre pela trans-
parência em suas ações, 
principalmente quando se 
fala em categorias de base, 
sugeriu para os Diretores 
Assis e Gustavo Rosolen 
e também ao coordenador 
Renato Frederico (Pé mu-
cho)  que solicitasse a do-
cumentação necessária para 
os garotos de vem se desta-
cando no Projeto Bugrinho 
– Unidade Morungaba e 
posteriormente registrá-los 
junto a Federação Paulista 
de Futebol. Dessa forma, 
serão federados atletas das 
categorias sub 11, 12, 13 e 
sub 14.

Até o momento já foram 
selecionados 25 garotos, 
são eles, categoria sub 14, 
Nabil, Lodétti, Gustavo Pe-
reira, Guilherme Pilat, Ian, 
William, Enzo Rampas-
so, Ryan Gabriel, Gustavo 
Henrique, Lucas Lima, Vi-
tor, Cauã Pietro, João Pedro 
e Natan. Pela categoria sub 
13 foram Ricardo Perone, 
Pablo Ruan, Gabriel Adria-
no, Kauã Toledo, João Vitor 
This, Murilo Viotti e João 
Pedro Oliveira. Categoria 

sub 12 foram selecionados 
Caio Emanuel e Leonardo 
Capato e pela categoria sub 
11 até o momento foram 
Luiggi Gumiero e Arthur 
Strack.

 
Projeto – Unidade 
Morungaba

O projeto base Morun-
gaba foi idealizado pelos 
Professores Júlio do Vadu 
e Márcio Giovanélli com o 
apoio dos ex’s jogadores Re-
nato Pé mucho e João Paulo, 
dois ídolos do Guarani FC, 
juntamente com o diretor do 
Projeto Bugrinho Nelson da 
Silva em fevereiro de 2018 
com o objetivo de selecionar 
e preparar atletas das cate-

goria sub 11 e sub 13 para 
disputarem o campeonato 
paulista de base. Ainda em 
2018, devido ao belíssimo 
desempenho naquela com-
petição, a direção e coorde-
nação decidiram criar a ca-
tegoria sub 14 e a partir daí 
preparar atletas para a cate-
goria sub 15.  

Através do Projeto Bu-
grinho – Unidade Morun-
gaba o jovem atleta inicia 
os treinamentos no bugre 
com 10 anos de idade e ano 
a ano, dependendo do seu 
desempenho vai subindo 
de categoria, do sub 10 para 
o sub 11, do sub 11 para o 
sub 12, do sub 12 para o sub 
13, do sub 13 para o sub 14 

e ao final deste ciclo de 4 
anos em Morungaba o atle-
ta com 14 anos passa por 
uma avaliação com o treina-
dor da categoria sub 15 em 
Campinas. Os atletas que 
forem aprovados passam 
a compor a equipe sub 15, 
sendo assim, começam a fi-
car alojados no novo Centro 
de Treinamento recém ad-
quirido em Barão Geraldo, 
onde terão refeições, escola, 
plano de saúde, fisioterapia, 
psicólogo e treinamentos 
diários, ou seja, o atleta de 
base passa a ter um plano de 
carreira dentro do clube.  

Estrutura, parceria e 
comissão técnica

O Projeto Bugrinho – 
Unidade Morungaba ofe-
rece aos jovens atletas uma 
grande estrutura para trei-
nos e jogos, além de ar puro, 
segurança e a tranquilidade 
necessária para sua forma-
ção, ou seja, através das 
parcerias com o Buenópolis 
F C, com o Morungaba E C 
e com o Centro Esportivo 
JBM o projeto conta com 
dois campos de treinamen-
tos, um campo para jogo, 
academia de musculação, 
piscina aquecida, uma qua-
dra de areia, duas quadras 

de grama sintética, aloja-
mento e fisioterapia. 

A comissão técnica que 
atua na pequena Estância 
Climática de Morungaba 
conquistou o respeito e a 
admiração da diretoria alvi 
verde, devido à transparên-
cia, seriedade, profissio-
nalismo e aos resultados 
apresentados desde 2018.  
Outro fator importante para 
o sucesso do projeto foi a 
confiança de seus parceiros, 
os quais, podemos citar a 
FACULDADE IESCAMP, 
CONFECÇÕES LUDI 
SPORTS, ESTÂNCIA 
AGUA & GÁS, AUTO 
POSTO SHELL, SU-
PERMERCADO POUPE 
BEM, DESPACHANTE 
MESSIAS entre outros co-
laboradores que preferem o 
anonimato. 

Atualmente a comissão 
morungabense é composta 
por nove integrantes, Profº 
Julio do Vadu, Profº Mar-
cio Giovanélli, Profº Rob-
son Fonseca, Profº  Kauê 
Gualhardo, João Pedro 
Giovanélli, Wendel Franco 
Penteado, Rogério Guedes 
e Marina Giovanélli, sendo 
coordenada diariamente de 
perto pelo ex jogador, cam-
peão brasileiro e ídolo do 

Guarani FC Renato e pelo 
diretor Rosolen.

Entre 2018 e 2019 foram 
encaminhados 17 atletas 
para a categoria sub 15 e 
este ano em meio as parali-
zações devido ao covid-19 
foram selecionados mais 
25 jovens talentos que irão 
defender o Guarani F C no 
futuro, totalizando 42 atle-
tas em pouco mais de três 
anos de trabalho. Nesse sen-
tido podemos afirmar que 
além do alto nível de com-
petência dos profissionais 
que compõem o projeto, o 
trabalho está sendo realiza-
do com excelência e muita 
qualidade. 

“O Projeto Morungaba 
consiste na captação e for-
mação das equipes sub 11 e 
sub 13 do Guarani FC e na 
revelação de atletas para a 
categoria sub 15 do Guara-
ni Futebol Clube, através de 
trabalho sério, transparente, 
honesto, com profissionais 
de qualidade e 
muito bem 
coordena-
do pelo Re-
nato e pelo 
Rosolen”.

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
• LANÇAMENTO CONDOMINIO ALTO DO SÃO PEDRO, CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PLANOS EM ATÉ 60 PARCELAS

• LOTE RESERVA DA BARRA 350M² OPORTUNIDADE .............................................................................R$ 130.000,00

• 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 AGUAS DO JAGUARI 250M² ........................................................................................................R$ 120.000,00

• LOTE CONDOMINIO RESERVA DO JAGUARY 300M² ..............................................................................R$ 220.000,00

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$ 495.000,00

• CASA GEMINADA CORAÇÃO DE JESUS, 02 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA DE ESTAR, 

COZINHA, 2 VAGAS  ............................................................................................................................. R$300.000,00

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

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

• CASA 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 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 ALICE, 3 DORM(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, ÁRMARIOS PLANEJADO NA COZINHA, 

NOS BANHEIROS E NA LAVANDERIA, 2 VAGAS COBERTA, COM ELEVADOR 100M²................................ R$455.000,000

 

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

• CHÁCARA SÃO PEDRO 500M² ............................................................................................................R$ 230.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.160M² TERRENO, 390M² CONSTRUÇÃO,3 DORM(SUITE),3 BANHEIROS, 

AREA DE LAZER,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,VARANDA,ATELIE,ÁREA GOURMET,DOC OK ................. R$1.200.000,00 

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:

JÔNATAS JÚLIO DOS SANTOS e 
ANA LARISSA SANTANA FREI-
TAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
assistente de atendimento, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 28 de 
dezembro de 1997, residente e domici-
liado na Rua Gervásio Parisi, Nº 53, Jar-
dim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de FRANCISCO FERREIRA DOS 
SANTOS e de MARIA INÊS MOTTA 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, ajudante técnica, solteira, 
nascida em FORTALEZA, CE, no dia 
19 de março de 1999, residente e domi-
ciliada na Rua Ormádio Pínola Filho, 
Nº 489, Parque Florianópolis, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ EVANDRO 
FREITAS e de DENILZA MARIA LO-
PES DE SANTANA FREITAS. 

WALMIR MEIRA DOS SANTOS e 
BIANCA ROSSI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, motorista carreteiro, solteiro, 
nascido em CURITIBA, PR, no dia 01 
de abril de 1976, residente e domicilia-
do na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 
620, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ARISTIDES DOS SAN-
TOS e de JOELIZA MEIRA MATOS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, analis-
ta de monitoramento, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 31 de 
julho de 1989, residente e domiciliada 
na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 
620, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de LINO ROSSI e de CÉLIA 
REGINA FELICIO ROSSI. 

GABRIEL MARCON e DANIELA 
APARECIDA PEDROSO. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, operador de pro-
dução, solteiro, nascido em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 19 de março de 1981, 
residente e domiciliado na Rua Pires, 
Nº 472, Núcleo Residencial Dr. João 
Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ANTONIO MARCON e de MA-
RIA DO CARMO SILVA MARCON. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, opera-
dora de produção, solteira, nascida em 
MOGI GUAÇU, SP, no dia 21 de junho 
de 1979, residente e domiciliada na Rua 
Pires, Nº 472, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de LAZARO BENEDITO PE-
DROSO e de LINDOMAR DIAS PE-
DROSO. 

ALEX SANDRO DE PAULA ALMEI-
DA e ANA AUGUSTA OLIVEIRA 
FERREIRA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, madeireiro, solteiro, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 04 de junho de 
1982, residente e domiciliado na Rua 
Cyrillo Fontanella, Nº 28, Jardim Fon-
tanella, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ANUEL SILVERIO DE ALMEIDA e 
de IVONE DE PAULA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, costureira, solteira, 
nascida em HUMAITÁ, AM, no dia 25 
de junho de 1970, residente e domici-
liada na Rua Cyrillo Fontanella, Nº 28, 
Jardim Fontanella, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de PEDRO DE MATOS FERREI-
RA e de LIDIA OLIVEIRA FERREI-
RA. 

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

JAGUARIÚNA, 08 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 08 de julho de 2021  à  15 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 
119º Denise Fernandes Ferreira   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
36º Isabella Ramos Cecilio 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia 

Classificação Candidato 
32º Laura Cristina Andrade   
33º Maria Magda Roque    
 

Holambra, 08 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 08 de julho de 2021  à 15 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 
44º Rubens Felipe Ribeiro Guelere 
45º Eliane Cristina Sibinel 
46º Paulo Henrique Garanci 
 

 
Holambra, 08 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. 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO N°01/2021 
 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de 
Campinas – Norte – CISMETRO 

CNPJ Nº 19.947.645/0001-64 

EXTRATO DE EDITAL – AVISO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO, no uso 
de suas atribuições legais, em obediência ao disposto no 
inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal, torna 
público que estarão abertas as inscrições para o 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021. As inscrições 
acontecerão entre os dias 12 de Julho à 12 de Agosto de 
2021, e serão realizadas diretamente por meio do site : 
www.consulpam.com.br, onde será disponibilizado o 
Edital na íntegra. Para maiores informações, telefones 
para contato (85) 3224-9369 e (85) 3239-4402, ou email: 
contato@consulpam.com.br. Holambra, 09 de julho de 
2021. Élcio Ferreira Trentin, Superintendente do 
CISMETRO. 


