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Jaguariúna vai realizar concurso 
público com quase 100 vagas e mais 
de 70 cargos da Administração

Biblioteca do Grupo 
UniEduK realiza doação 
anual de livros à ONG 
Instituto Acervo
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JRS completa seu 30º aniversário firme 
em sua missão, visão e valores

Quem recusar vacina 
contra Covid-19 vai para o 
final da fila em Amparo

O prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, anunciou que 
o Governo do Estado confir-

mou a instalação da Escola 
Técnica Estadual (ETEC) 
no município. A decisão, de 

acordo com o prefeito, conta 
com o apoio do vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia, e o aval 

do governador João Doria. 
Os vereadores municipais e o 
deputado Edmir Chedid tam-

bém ajudaram o município 
nesta luta.
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A Escola Técnica Estadual é um programa governamental que objetiva a formação de profissões de nível técnico

A JRS completou no início 
deste mês de julho 30 anos de 
história. A empresa genuina-
mente jaguariunense nasceu 

do sonho de João Rodrigues 
dos Santos para ajudar micro e 
pequenas empresas a se admi-
nistrarem por meio da infor-

matização e gerar lucros, por 
isto hoje é líder no desenvol-
vimento de ferramentas inova-
doras de gestão.       Página 3

A Prefeitura de Amparo 
adotou a assinatura de um ter-
mo de desistência aos mora-
dores da cidade que recusarem 
receber vacinas contra a Co-
vid-19 de marcas ou laborató-
rios específicos. Caso a pessoa 
recuse a vacina de determinado 

fabricante no momento da imu-
nização, terá que assinar um 
termo de desistência se respon-
sabilizando pela escolha e só 
receberá a imunização quando 
os grupos forem vacinados e na 
disponibilidade de doses.
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Governo do Estado de São Paulo 
confirma ETEC em Jaguariúna

Equipe JRS comemora 30 anos da empresa

Todas as vacinas em uso no Brasil possuem a eficácia comprovada pela Anvisa

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Durante visita à Brasília, 
vice-prefeito pede apoio ao 
Esporte de Artur Nogueira

Criminosos em moto atiram contra grupo de 
pessoas e matam um homem na hora; outras 
duas vítimas que foram para o hospital 
também faleceram

1o Festival de Sabores de 
Santo Antônio de Posse está 
com inscrições abertas

Em Brasília, o vice-prefeito 
Davi Fernandes (PSDB) cum-
priu agenda junto aos Ministé-
rios onde, além de pleitear recur-
sos, representou o prefeito Lucas 
Sia (PSD), solicitando a partici-
pação de Artur Nogueira em pro-
jetos esportivos federais. Dentre 

os locais que Davi visitou a sede 
da secretaria nacional de Espor-
te, Educação, Lazer e Inclusão 
Social, onde protocolou dois ofí-
cios que requerem a adoção de 
programas e projetos federais no 
município. 
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Feira do produtor rural 
volta a ser realizada no 
Florianópolis

A Feira do Produtor Rural 
de Jaguariúna volta a ser rea-
lizada no Jardim Florianópo-
lis a partir do próximo dia 22 
de julho. A informação é da 
Secretaria Municipal de Meio 

Am- biente. O evento, que 
foi suspenso devido à pande- 
mia de coronavírus, já foi re-
tomado no Parque dos Lagos e 
agora volta tam- bém ao Floria-
nópolis.
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https://www.netellinternet.com.br/
https://grupounieduk.com.br/
https://www.donvitorine.com.br/
https://eipcred.com.br/
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O Congresso Nacional elevou para R$5,7 
bilhões o valor previsto para o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha em 2022 — 
o chamado fundo eleitoral, destinado ao finan-
ciamento de campanhas políticas. O aumento 
foi incluído pelo relator, deputado Juscelino 
Filho (DEM-MA), no seu relatório final apre-
sentado às 7h22 de quinta-feira, 15. No fim da 
manhã, o projeto foi aprovado na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO). À tarde, pelos 
deputados no plenário e no início da noite, pe-
los senadores.

O valor é 185% maior do que o gasto em 
2020, sem descontar a inflação, quando os 
partidos tiveram R$2 bilhões de Fundo Elei-
toral. Em 2018, último ano de eleições pre-
sidenciais, os partidos tiveram R$1,7 bilhão.

A LDO segue para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro, que pode sancionar integral-
mente, vetar alguns dispositivos ou vetar in-
tegralmente. O texto aprovado estabelece as 
diretrizes para elaboração do Orçamento do 
ano que vem.

O Orçamento 2022 propriamente dito deve 
ser enviado pelo governo para apreciação do 
Congresso até 31 de agosto, data em que será 
confirmado o valor exato do fundo eleitoral.

Se mantido o valor de R$ 5,7 bilhões pre-
vistos pelo Congresso, os maiores benefi-
ciados serão os o PSL e PT, donos das duas 
maiores bancadas do Parlamento. Até quando 
o dinheiro do povo vai servir para divulgação 
de campanha de políticos que não represen-
tam 100% dos votantes? Quão injusto isso é?

EDITORIAL
Fundo eleitoral 
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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 uma casa construída no 
final do século XIX, mais preci-
samente em 1894. Tem sua im-
portância histórica porque fez 
parte do marco de fundação da 
Vila Bueno. Foi uma das onze 
casas projetadas pelo engenhei-
ro ferroviário alemão chamado 
Wilhelm Giesbrecht e constru-
ída por Cel. Amâncio Bueno.  
Ficava na Rua Cândido Bueno, 
lado direito da Praça Umbelina 
Bueno, esquina com a rua José 
Alves Guedes..Apresentava fa-
chada trabalhada por pedreiros 
frentistas em linhas arquitetôni-
cas com traços do neoclássico. 
Arquitetura que veio impiedosa-
mente ao chão em 1960. Febre 
de 3º mundo de anular o passado 
para mostrar progresso financei-
ro daquele presente. Não existia 
consciência da importância his-
tórica dos monumentos que es-

pelhavam tal paisagem cultural.  
Não se respeitou tal identidade 
a caracterizar os primeiros tem-
pos da Vila Bueno, do Distrito 
de Paz de Jaguary.  Assim foi 
varrida quase uma quadra do 
centro histórico de Jaguariúna. 
Fachadas frontais e laterais com 
molduras trabalhadas ornamen-
tando as altas portas e janelas, 
em madeira de lei,  decorando 
paredes inteiras com pilastras, 
platibandas e cornijas, telhados 
escondidos construídos no “es-
tilo republicano”. Calhas em-
butidas, algumas apresentavam 
frontões,  balaústres, compotei-
ras encimando as platibandas.    
Imóveis, mobiliário, objetos que 
serviram como pano de fundo à 
história elaborada  no dia a dia 
pelos antepassados, tudo nessa 
quadra desapareceu.  Um dos 
primeiros proprietários, Joaquim 

Pires (Tio), foi marchante. Foi 
delegado de polícia, logo após a 
Revolução de 32, acompanhou 
o concerto da ponte de madeira 
do Rio Camanducaia, diante da 
sede da Barra, entre tantos outros 
trabalhos de tropeiro.  Naquela 
casa teceu história com a espo-
sa, Sra.  Bráulia de Campos e 
os  filhos: Jacy, Olival, Joaquim, 
Octacília, Benedito, Osório, Si-
nésio, Sebastião e Maria. Eram 
membros participantes da vida 
da comunidade e da Igreja, prin-
cipalmente. A família mudou-se 
para Pedreira na década de 1940. 
Em 1955, Joaquim Pires (Sobri-
nho)  foi eleito o 1º Prefeito de 
Jaguariúna. Então alugou de seu 
tio este casarão para montar a 
primeira Prefeitura e a primei-
ra Câmara Municipal do novo 
município, de 1955 a 1958. Dr. 
Sebastião Paes de Almeida, mi-

nistro da Fazenda do Presidente 
Juscelino Kubstcheck, proprie-
tário das fazendas Capim Fino 
e Cafezal, comprou e demoliu  
três casarões, patrimônios   his-
tóricos de 1894 e ergueu o atual 
prédio comercial e residencial 
de três pavimentos no começo 
dos anos 60, ao lado da Praça 
Umbelina Bueno. A demolição 
dos três casarões destruiu parte 
da história da fundação da Vila 
Bueno presente naquela metade 
de quadra no Centro Histórico 
de Jaguariúna. Cumpre preservar 
o Centro Histórico de toda cida-
de, assim como todo Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetô-
nico, Arqueológico, Documen-
tal, Ambiental e Paisagístico de 
uma cidade. Naquela época havia 
muitas quadras vazias no entorno 
do Centro histórico que poderiam 
abrigar a construção desse prédio 

moderno. Os três casarões res-
taurados constituiriam hoje uma 
excelência arquitetônica no co-
ração da cidade. Seria precioso 
Museu a céu aberto, similar aos 
casarões preservados e restau-
rados do centro de Amparo, em 
torno de sua catedral. “A Cons-
tituição Federal- Artigo 216 diz 
“_ O Poder Público tem o dever 
de intervir em benefício da pro-
teção, preservação e promoção 
de um bem cultural, sob pena de 
responsabilização. É responsabi-
lidade também de todo cidadão a 
sua preservação. Esta hecatom-
be do Passado deve servir como 
ensinamento às nossas ações do 
Presente, a fim de que o Futuro 
não chore a perda da identidade 
de um povo e de uma cidade.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Em que casa se instalou 
a primeira prefeitura?

João Rodrigues*

Desde que comecei a escrever 
quinzenalmente para o jornal 
Gazeta Regional tenho abordado 
como tema único a LIDERAN-
ÇA e nestes próximos meses 
também o farei com ênfase na 
abordagem na liderança que de-
fine os rumos da cidade que você 
mora ou trabalha no curto, médio 
e longo prazo , como forma de le-
var informação que espero trans-
formar primeiro em conhecimen-
to, mas fundamentalmente que 
proporcione as pessoas saírem da 
indignação para a ação, tomando 
a atitude de ajudar nesta constru-
ção, começando por responder  as 
perguntas: 1- que cidade temos? 
2- Que cidade queremos?
Após o questionamento destas 
duas primeiras perguntas, pro-
curarei compartilhar o conhe-
cimento que estou obtendo do 
curso LICI – Líder de Cidades 
Inteligentes, que tem me propor-
cionado um alto conhecimento 
de como é uma cidade, de como 
podemos melhorá-la para que 

possamos ter mais qualidade de 
vida e de usabilidade da mesma, 
procurando adequá-la as  ODS – 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 
Para começar é importante saber 
que no 1 ano de governo da ad-
ministração municipal é debatido 
e votado um importante item que 
muitas vezes passa despercebi-
do pela população, assim como 
a  líderes do município, sejam 
eles comunitários, empresariais, 
educacionais e políticos, por isto 
é importante saber que teremos o 
Plano Plurianual (PPA) que é um 
instrumento para o planejamento 
estratégico do município, isto é, 
para organização dos recursos e 
energias do governo e da socieda-
de em direção à uma visão de fu-
turo, a um cenário de médio prazo. 
O propósito do PPA é estabele-
cer diretrizes, metas e objetivos 
da gestão pública através de pro-
postas apresentadas pela popula-
ção e pelos poderes legislativo e 
executivo visando o desenvolvi-

mento da cidade, neste ponto é 
importantíssimo e fundamental 
a participação dos líderes, pois 
eles podem falar com seu grupo 
de liderados e coletar sugestões, 
trocar ideias para sintetizar o an-
seio dos mesmos, que cidade de-
sejam viver nos próximos anos, 
e assim leva-las aos representan-
tes do povo (vereadores).
O prefeito irá formular este ano 
um plano de orçamentos para 4 
anos, de forma que as politicas 
públicas tenham continuidade 
durante o período, nele, além das 
propostas de melhorias e neces-
sidades básicas da população, 
estão descritos os valores que 
serão investidos em cada área ao 
longo de 48 meses.
Este documento precisa ainda 
ser dividido em planos de ação 
que devem conter os seguintes 
requisitos:
- Bens e serviços que serão rea-
lizados para concretizar o plano;
- Fonte dos recursos que serão 
utilizados;

- Indicadores para monitorar os 
efeitos do PPA;
- Metas e objetivos almejados;
-Órgãos que serão responsáveis 
pela execução
- regionalização de execução do 
plano.
Todo PPA deve conter 7 propos-
tas básicas como : 1-Educação 
de qualidade para todos; 2-Aces-
sibilidade e garantia de serviço 
público de saúde; 3-Combate a 
corrupção com uma gestão pú-
blica eficiente; 4-Rede de sane-
amento básica, coleta de lixo e 
acesso a água potável; 5-Pre-
servação do meio ambiente; 
6-Eficiência e modernização dos 
transportes públicos; Proteção 
social e redução da pobreza.
Após a formulação, o PPA deve 
ser enviado à Câmara Munici-
pal até o dia 31 de agosto, para 
que os vereadores possam ana-
lisar, aprovar, vetar e adicionar 
emendas a peça orçamentária. O 
documento deve ser votado até 
o dia 22 de dezembro do mes-

mo ano, para que possa vigorar 
a partir de 1 de janeiro do ano 
seguinte, após a parte do legisla-
tivo ele volta ao executivo (pre-
feito) para sanção e publicação 
na imprensa oficial.
Líder, a  sociedade ( pessoas) 
pode e deve fazer parte desse pro-
cesso, tornando assim as metas e 
ações mais assertivas, pois, afinal 
de contas, ninguém melhor que a 
população para ajudar a decidir 
quais são as prioridades da cida-
de, se você compartilhar isto com 
seu grupo de liderados, com cer-
teza o PPA terá algo muito próxi-
mo ao que anseia o cidadão.
No LICI sempre falamos que ci-
dades inteligentes são feitas de 
pessoas inteligentes, contribua 
com sugestões para melhorar 
a cidade Bonita por Natureza e 
que Brilha, a nossa Jaguariúna.

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

Líder - Plano Plurianual
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A Escola Técnica Estadual é um programa governamental que objetiva a formação de profissões de nível técnico

O prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, anun-
ciou que o Governo do 
Estado confirmou a ins-
talação da Escola Técni-
ca Estadual (ETEC) no 
município. A decisão, de 
acordo com o prefeito, 
conta com o apoio do vi-
ce-governador, Rodrigo 
Garcia, e o aval do go-
vernador João Doria. Os 
vereadores municipais e 

o deputado Edmir Chedid 
também ajudaram o muni-
cípio nesta luta. 

Em reunião online, a 
diretora-superintendente 
do Centro Paula Souza, 
Laura Laganá, determinou 
a realização de uma visto-
ria no local que o municí-
pio está disponibilizando 
para a futura instalação.

A ETC oferece cursos 
técnicos em mais de 200 

Governo do Estado confirma ETEC em Jaguariúna

JRS completa seu 30º aniversário firme em sua missão, visão e valores

Doria suspende home office e determina 
retorno a trabalho presencial de 
funcionários públicos do estado de SP

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

“Essa é, sem dúvida, uma grande conquista de 
nossa cidade e, principalmente, dos nossos jovens, 

que terão a oportunidade de contar com uma escola 
de altíssimo nível e, assim, poderão se qualificar 

para o mercado de trabalho” 
Gustavo Reis

Equipe JRS comemora 30 anos da empresa

A JRS completou no 
início deste mês de ju-
lho 30 anos de história. 
A empresa genuinamente 
jaguariunense nasceu do 
sonho de João Rodrigues 
dos Santos para ajudar mi-
cro e pequenas empresas a 
se administrarem por meio 
da informatização e gerar 
lucros, por isto hoje é lí-
der no desenvolvimento 
de ferramentas inovadoras 
de gestão.

A ideia de João era fa-
zer com que os gestores 
tivessem todas as informa-
ções da empresa em um 
clique, coisa que anterior-
mente somente um conta-
dor tinha ao final do mês. 
No inicio da década de 
noventa havia programas 
individuais que operavam 
módulos separados de fa-
turamento, compras, esto-
que, financeiro, contábil, 
folha de pagamento, mas 
seu propósito era maior e 
com isso nasceu o progra-
ma “integra”, que é o car-
ro chefe da empresa e que 
em um só sistema controla 
todos os módulos necessá-
rios a uma boa administra-
ção da empresa.

Durante sua trajetória 
a empresa passou por di-
versas inovações. Acom-
panhou o avanço das re-
des telefônicas, internet e 
softwares e, por isso, hoje 
atende mais de 660 em-
presas no Brasil e exterior 
de forma única e persona-
lizada.

E, apesar do tempo, a 

JRS não perdeu seu valor: 
“Seriedade e honestidade 
naquilo que faz”.

A evolução da empresa 
também está diretamente 
atrelada à valorização de 
seus colaboradores que se 
mantém motivados diaria-
mente para atingir as me-
tas. Alguns deles, inclusi-
ve, estão nesta caminhada 
há mais de 20 anos. A Re-
gina, proprietária e esposa 
de João, diz que sente or-
gulho com o crescimento 
da empresa e de seus cola-
boradores. “Minha maior 
satisfação, no momento, 
é vê-los crescendo e rea-
lizando seus sonhos”, diz. 

A JRS cria, literalmen-
te, líderes. As lideranças, 
também chamadas de co-
laboradores, precisam ter 
nível universitário e são 
estimulados a participar 
de cursos de Alta Perfo-
mance, como da Master 
Mind, e eles comparti-
lham seus conhecimentos 
e geram engajamento em 
reuniões semanais.

Reflexo disto são os 
prêmios que a JRS já re-
cebeu, como por exemplo, 
a conquista do prêmio da 
Micro e Pequena Empresa 
(MPE) da Fundação Na-
cional de Qualidade em 
2011, onde a empresa ven-
ceu na categoria Serviços 
de Tecnologia da Informa-
ção e em 2013 na categoria 
Setorial. Nestas ocasiões a 
JRS concorreu com mais 
de 96 mil empresas na ca-
tegoria micro e pequena 

empresa. Posteriormente a 
JRS também ganhou dois 
prêmios do Instituto Pau-
lista de Gestão (IPEG), 
um pela aplicação com re-
sultado do Modelo de Ex-
celência de Gestão (MEG) 
e pelo Case de Sucesso 
Marketing do BEM que 
introduziu a Responsabili-
dade Social na empresa e 
na comunidade.

O coordenador geral, 
Thomás Novaes, diz que 
é gratificante trabalhar na 
JRS e comemorar seus 30 
anos. “A visão da empresa 
vai muito  com meus prin-
cípios o que estimula os 
colaboradores a se desen-
volverem, como novidade 

neste ano foi implantada 
a Universidade JRS, onde 
os colaboradores se aper-
feiçoam e num sistema 
de gamificação ganham 
bônus e prêmios. A empre-
sa tem todos os processos 
bem definidos, semelhante 
ao que ocorre nas grandes 
empresas”.

O trabalho interno, 
aquele feito com os cola-
boradores, assim como o 
externo, com os clientes, 
é de suma importância 
para a empresa. Ou seja, 
a satisfação de um é re-
sultado da satisfação do 
outro. A experiência mer-
cadológica criou líderes 
que hoje apresentam aos 

Lideranças

Além de proprietário da JRS, João Rodrigues é 
presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) 
de Jaguariúna. Em busca da formação de líderes e da 
retomada do setor de economia, a ACI por meio do seu 
posto SEBRAEAQUI estão sempre promovendo uma 
série de capacitações que fazem toda a diferença na 
vida do empresário/empreendedor de Jaguariúna. Fique 
de olho nas redes da instituição para garantir sua vaga 
nestes cursos.
A capacitação é fundamental, uma vez que o turismo 
e a inovação devem retomar com muita força. Cursos, 
consultorias e capacitações online e presenciais para 
todos os segmentos do comércio, prestador de serviço ou 
indústria, e neste momento de pandemia com uma forte e 
solida parceria com o Sistema S do Governo Federal.

seus clientes as soluções 
tecnológicas mais avan-
çadas, sempre levando em 

consideração as particula-
ridades e necessidades de 
cada um.

unidades espalhadas pelo 
Estado.Nas ETECs os es-
tudantes têm acesso gra-
tuito ao ensino técnico, 

ingressando por meio de 
um processo seletivo que 
ocorre a cada semestre, o 
Vestibulinho.

O governador João Do-
ria (PSDB) determinou o 
retorno ao trabalho presen-
cial de todos os servidores 
públicos do estado de São 
Paulo, com exceção dos 
funcionários que tenham 
comorbidades e ainda não 
estiverem imunizados con-
tra a Covid-19. Os funcio-
nários públicos estavam 
trabalhando em esquema 
de home office desde 15 
de março de 2020 por cau-
sa da pandemia.

Doria afirma que os 
protocolos sanitários de-
vem ser respeitados no re-
torno às atividades presen-
ciais, como uso de álcool 
em gel, medição de tempe-
ratura e uso de máscara de 

proteção, e que São Paulo 
está “dando exemplo”. 

“De fato nós suspen-
demos o home office (...). 
Vamos voltar ao trabalho. 
Vamos ter uma redução 
acentuada do número de 
casos então o Governo do 
Estado de São Paulo está 
dando um exemplo para 
que aqui os seus servidores 
possam voltar ao trabalho 
presencial resguardadas 
os devidos cuidados, mas 
com a indicação clara da 
queda do número de casos, 
da queda de internações e 
de óbitos. Isso nos permite 
tomar essa decisão em ab-
soluta segurança”.

De acordo com o gover-
nador, a decisão vale para 

todos que estejam em con-
dições físicas adequadas, 
mesmo os que ainda não 
tomaram a vacina contra 
a Covid-19. “Os que não 
tomaram a vacina deverão 
apresentar a sua testagem e 
entrar dentro do programa 
de vacinação que está ace-
lerado até o dia 20 de agos-
to a todos os brasileiros 
que residem em São Pau-
lo em território paulista e 
até mesmo os estrangeiros. 
[Até 20 de agosto] já terão 
recebido pelo menos uma 
dose da vacina e completa-
ram o seu processo vacinal 
gradualmente. A vida está 
retornando a normalidade 
e nós estamos confiantes”, 
afirma.

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

https://fortmat.com.br/
https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Durante visita à Brasília, 
vice-prefeito pede apoio 
ao Esporte do município
Davi Fernandes protocolou dois ofícios onde 
requereu a adoção de programas e projetos 
federais esportivos no município

Em Brasília, o vice-
-prefeito Davi Fernandes 
(PSDB) cumpriu agen-
da junto aos Ministérios 
onde, além de pleitear 
recursos, representou o 
prefeito Lucas Sia (PSD), 
solicitando a participa-
ção de Artur Nogueira 
em projetos esportivos 
federais. Dentre os locais 
que Davi visitou a sede 
da secretaria nacional de 
Esporte, Educação, Lazer 
e Inclusão Social, onde 
protocolou dois ofícios 
que requerem a adoção 
de programas e projetos 
federais no município. 

Os programas, segun-
do ele, tem como objeti-
vo incentivar a prática de 
esportes, visando atender 
crianças, jovens, adoles-
centes e adultos. “Solicitei 
apoio administrativo com 
vistas à implantação dos 
programas ‘Seleções do 
Futuro’ e ‘Brincando com 

o Esporte’, além do pro-
jeto ‘Super férias’. Nossa 
Administração acredita 
que a prática de esportes 
tira criança das ruas, esti-
mula a disciplina e forma 
cidadão de bem”, destaca 
o vice-prefeito.

Dentre os ministérios 
que o vice-prefeito tem 
visitado para solicitar be-
nefícios à Artur Nogueira 
estão o da Educação, Jus-
tiça e Segurança, Infraes-
trutura, Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, 
Mulher, Família e Direi-
tos Humanos, Comunica-
ções, Turismo, Cidadania 
e Meio Ambiente.

Programas esportivos
O Programa Seleções 

do Futuro visa incentivar, 
desenvolver e democrati-
zar o acesso à formação 
esportiva em futebol para 
crianças e adolescentes 
(6 aos 17 anos), buscando 

garantir com qualidade o 
direito constitucional ao 
esporte, por meio da im-
plantação de núcleos de 
futebol de base, masculi-
no e feminino, em todo o 
território nacional.

Uma vez que o pro-
grama é instalado no mu-
nicípio, ele garante a im-
plantação de “núcleos de 
futebol de base”, compos-
tos por 200 beneficiados, 
em atividades desenvol-
vidas no contraturno es-
colar. A cada beneficiado 
será assegurada atividades 
com frequência mínima 
de duas vezes na sema-
na, com no mínimo de 90 
minutos diários e em dias 
alternados (total de 3h se-
manais – 12h/aula/mês).

Além disso, o pro-
grama fornece todos os 
equipamentos necessários 
para a pratica desportiva: 
camisa, calção, meião e 
chuteira.

 Artur Nogueira

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Hoje acontecerá a TennoCom e como 
uma tradição a Digital Extremes, faz 
uma transmissão que dará um Warframe 
Prime e mais itens para quem acompa-
nhar a transmissão ao vivo.   

A TennCon é um evento que aconte-
ce uma vez por ano, onde a Digital Ex-
tremes fala para o seu publico, qual é a 
próxima atualização no jogo, o trabalho 
que tem sido feito até então e o que o 
seu publico pode esperar, para daqui al-
guns meses ou anos.    

Dois Satélites (Relay) ficam disponí-
veis para os jogadores, um é exclusivo 
para quem comprou o Passe neste Relay 
o Baro Ki’Teer um mercador que fica 
disponível no jogo duas vezes por mês, 
neste evento traz todos os itens que já 
trouxe da ultima TennoCom até essa. O 
outro Relay fica disponível para todos os 
jogadores, onde os jogadores vão parti-
cipar de um evento cinematográfico. 

Como sempre para os jogadores que 
assistirem a transmissão ou retransmis-
são ao vivo, por algum influenciador 
certificado, receberão um o Loki Prime 
e a Gunblade Vastilok.  

A Transmissão começará às 
13h30min e termina às 20h00min, para 
ser apto a receber estes e outros itens, 
deverão assistir ao menos 30 minutos de 
cada transmissão e ter a conta da Twit-

ch vinculada no site do Warframe, para 
que então o jogador consiga receber as 
recompensas.  

O cronograma das recompensas são 
divididas por horários da 13h30mim 
até as 18h00mim receberão a Gunblade 
Vastilok, das 18h00min até o final da 
transmissão os jogadores vão receber o 
Loki Prime. 

Para os jogadores que estiverem no 
Relay aberto às 18h00min, vão par-
ticipar de uma experiência cinemato-
gráfica, que dará como recompensa os 
cosméticos Solene Skin Tannukai para 
Espadas Longas e o Conjunto de Arma-
dura Tannukai. 

Esta transmissão está como titulo A 
Nova Guerra, este titulo é bem conheci-
do aos jogadores, justamente pela jorna-
da de mesmo nome, apenas a primeira e 
a segunda parte foram concluídas. Este 
novo capitulo no jogo, criaram teorias 
do que poderá acontecer no jogo.  

Um capitulo que já era para ter sido 
lançado, porém com diversos adianta-
mentos, ainda não foi possível entregar 
aos jogadores, o que mostra o carinho e 
respeito, que a Digital Extremes tem aos 
jogadores para entregar um capitulo de 
qualidade. 

As novidades desta transmissão será 
publicado na semana que vem. 

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”.

O evento da TennoCon, 
recompensas e título

rmc
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Vice-prefeito Davi Fernandes pede apoio em Brasília

Policiais Municipais participam 
de Teste de Aptidão Física

Consciência socioambiental 
para salvar o Planeta

 Cosmópolis

 Campinas

Os policiais munici-
pais da Secretaria Muni-
cipal de Segurança Pú-
blica participaram neste 
semana do Teste de Ap-

tidão Física (TAF) da Di-
visão de Ações Especia-
lizadas (DAESP). O teste 
foi realizado no Ginásio 
Municipal de Esportes 

e é obrigatório pela Lei 
4.064/2019 para avaliar 
e determinar a condição 
física dos agentes poli-
ciais. 

Participaram do treinamento policiais do Canil e Romu

DIVULGAÇÃO

O fato de estarmos 
vivendo uma pandemia 
sem precedentes deixa 
ainda mais claro quan-
to é necessário educar 
crianças e jovens sobre 
o cuidado com o meio 
ambiente. Segundo cien-
tistas, preservar a fauna 
e a flora é um caminho 
fundamental para o bem-
-estar do próprio ser hu-
mano, basta ver que o 
surgimento do novo co-
ronavírus está exatamen-
te relacionado às mudan-
ças climáticas.

Estudos apresentados 
recentemente indicam 
que mexer com a tempe-
ratura média do planeta e 
destruir florestas favore-
ceram a proliferação de 
hábitats para morcegos 
(do qual os pesquisado-
res acreditam ter sido a 
origem do novo vírus) 
em diferentes regiões, 
fazendo, por exemplo, 
o sul da China um local 
propício para a dissemi-
nação do Sars-CoV-2, 
na província chinesa de 

Yunnan.
Apesar de esses ma-

míferos serem importan-
tes polinizadores de mui-
tas plantas que produzem 
frutos e outros alimen-
tos, algumas espécies de 
morcegos que vivem nas 
florestas podem carregar 
vírus inofensivos para 
eles, contudo são mor-
tais para nós. Portanto, 
cuidar da Natureza não 
é apenas uma questão 
de ideal, mas também de 
sobrevivência.

A LBV, que, desde a 
década de 1960, alerta 
para essa realidade, tra-
balha na inserção social 
relacionada à educação 
ambiental de seus aten-
didos. Dessa maneira, 
promove uma série de 
ações — seja em seus 
Centros Comunitários de 
Assistência Social, abri-
gos para idosos ou em 
sua rede de escolas, que 
somam 82 unidades em 
todo o território nacional 
— com o firme propósito 
de inspirar novas gera-

ções para mudanças de 
hábitos e atitudes, diante 
dos graves impactos cau-
sados pelas transforma-
ções ambientais.

Graças à Pedagogia 
do Afeto (direcionada às 
crianças de até 10 anos) 
e à Pedagogia do Cida-
dão Ecumênico (a par-
tir dos 11 anos), criadas 
pelo educador e diretor-
-presidente da LBV, José 
de Paiva Netto — que se 
destaca por formar “Cé-
rebro e Coração” —, os 
resultados têm sido en-
corajadores e enchem de 
esperança de que surgi-
rão atores sociais escla-
recidos, equilibrados, 
conscientes e cuidadosos 
com a manutenção de 
nossa morada planetária.

O esforço propicia 
também o envolvimen-
to das famílias e comu-
nidades em situação de 
vulnerabilidade social, 
tornando todos mais re-
silientes e aptos a encon-
trar um significado para 
o futuro.
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Quem recusar vacina 
contra Covid-19 vai para 
o final da fila

Audiência do Plano Diretor 
ocorre no dia 22

1º Festival de Sabores está com 
inscrições abertas

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
5

 Amparo

 Serra Negra 

 Santo Antônio de Posse

Todas as vacinas em uso no Brasil possuem a eficácia comprovada pela Anvisa

Município recebe a visita do Deputado 
Estadual Professor Walter Vicioni

 Pedreira

O deputado estadual 
Professor Walter Vicio-
ni (MDB) esteve nesta 
semana visitando Pe-
dreira e, na ocasião, foi 
recepcionado no Paço 
Municipal pelo prefei-
to Hamilton Bernardes 
Junior, ex-prefeitos, ex-
-presidentes da Câmara 
Municipal, presidente 
da OAB de Pedreira e do 
Diretório Municipal do 
MDB e outros.

Durante o encontro o 
deputado Walter Vicioni 
anunciou uma Emenda 
Parlamentar no valor de 
R$200 mil que beneficia 
Pedreira com um novo 
Trator Agrícola. “Nos 
próximos dias a Secre-

taria Estadual de Agri-
cultura e Abastecimento 
estará entrando em con-
tato para solicitar a do-
cumentação necessária 
para andamento do pro-
cesso de aquisição deste 
equipamento tão impor-
tante para os pequenos 
produtores do Municí-
pio”, enfatiza o deputado 
Vicioni.  

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior agra-
deceu e aproveitou a vi-
sita do Deputado Walter 
também para passar ou-
tras demandas. “Essas 
demandas foram pronta-
mente aceitas e contarão 
com o seu apoio na As-
sembléia Legislativa”, 

enfatiza o prefeito Ha-
milton.

Para o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
Luciano Dalto Godoy, 
este novo Trator Agrí-
cola é de grande impor-
tância para os pequenos 
produtores assistidos 
pela equipe do Depar-
tamento de Agricultura. 
“Nosso diretor Lica Di 
Araújo e sua equipe es-
tão desenvolvendo um 
excelente trabalho jun-
to aos nossos pequenos 
agricultores, que em bre-
ve poderão contar que 
este novo equipamento”, 
conclui o secretário Lu-
ciano Godoy.  

A Prefeitura de Amparo 
adotou a assinatura de um 
termo de desistência aos 
moradores da cidade que 
recusarem receber vacinas 
contra a Covid-19 de mar-
cas ou laboratórios especí-
ficos. Caso a pessoa recuse 
a vacina de determinado 
fabricante no momento da 
imunização, terá que assi-
nar um termo de desistên-
cia se responsabilizando 
pela escolha e só receberá a 
imunização quando os gru-
pos forem vacinados e na 
disponibilidade de doses.

O projeto de lei que de-
termina essa ação foi apro-
vado no dia 12 de julho, 
em sessão extraordinária 
na Câmara Municipal de 
Amparo, e sancionado 
hoje pelo prefeito Carlos 
Alberto Martins. A medida 
foi adotada após a Secre-

taria de Saúde notar, com 
frequência, a escolha de 
parte dos moradores de de-
terminadas marcas ou la-
boratórios da vacina contra 
a Covid-19.

Segundo a secretária de 
saúde, Grazielle Bertolini, 
após a recusa não have-
rá nova previsão para que 
a pessoa seja imunizada, 
pois a prefeitura não tem 
como garantir que o Go-
verno do Estado enviará 
novas doses da vacina para 
aquela faixa etária e nem 
que a marca da vacina que 
a pessoa quer vá chegar ao 
município em breve, pois 
esse controle não é feito 
pela prefeitura.

A escolha ou recusa 
era uma atitude vista com 
frequência pelas nossas 
enfermeiras e técnicas de 
enfermagem na vacina-

ção. Com a assinatura do 
termo, a pessoa confirma 
que está recusando a va-
cina que está disponível, 
e, se amanhã essa pessoa 
tentar ser imunizada e não 
tiver vacina para a idade 
dela, podemos provar que 
ela teve a oferta garantida 
mas recusou”, disse a se-
cretária. Além disso, quem 
tentar tomar uma “terceira 
dose” de outro imunizante, 
estará sujeito à multa de 
R$10 mil reais.

Todas as vacinas em uso 
no Brasil possuem a eficá-
cia comprovada pela Anvi-
sa, são seguras e aprovadas 
pela Organização Mundial 
da Saúde. A vacina é uma 
atitude individual, mas que 
tem efeito coletivo. Quan-
to mais pessoas forem 
vacinadas, menos o vírus 
circula.

Concurso público 1 
A Prefeitura de Jagua-

riúna vai realizar concurso 
público com quase 100 va-
gas e mais de 70 cargos da 
Administração. Os editais 
foram publicados na edi-
ção desta sexta-feira, 16, 
da Imprensa Oficial. Os 
salários variam de R$1.689 
a R$12,2 mil. As vagas são 
para todos os níveis de es-
colaridade (ensino funda-
mental, ensino médio ou 
técnico e ensino superior), 
para áreas como saúde, 
educação, segurança pú-
blica, obras, administração, 
entre outras.  

Concurso público 2 
Serão contratados pro-

fessores, bombeiros, mé-
dicos, motoristas, agentes 
operacionais, arquiteto, 
jardineiros, assistentes so-
ciais, guardas municipais, 
técnicos de enfermagem, 
entre outros. A relação 
completa de cargos está 
disponível nos editais. 
Confira no canal Imprensa 
Oficial, no portal da Pre-
feitura. As inscrições para 
o concurso podem ser fei-
tas de 22 de julho até 20 de 
agosto, exclusivamente no 
site da Fundação Vunesp.  

Etec em Jaguariúna 
Outra novidade anun-

ciada pelo prefeito Gus-
tavo Reis é a confirmação 
da instalação da Etec em 

Jaguariúna. Em reunião 
online na quinta-feira, 15, 
a diretora-superintenden-
te do Centro Paula Souza, 
Laura Laganá, confirmou 
o interesse do Estado em 
instalar a Etec Jaguariúna 
e determinou a realização 
de uma vistoria no local da 
futura Escola Técnica. 

Novo comandante 
O prefeito Gustavo Reis 

recebeu nesta semana a 
visita do tenente-coronel 
Malco Basílio, novo co-
mandante do 26º Batalhão 
da Polícia Militar do Inte-
rior, com sede em Mogi 
Guaçu. Também estavam 
presentes o capitão Tiago 
Modena, comandante da 
2ª Companhia da PM, e o 
comandante do Pelotão da 
PM de Jaguariúna, Wen-
dell Norder Rocha, além 
do secretário municipal de 
Segurança Pública, Edgard 
Mello do Prado Filho. 

 Amiga dos animais 
A área de saúde ani-

mal tem se destacado em 
Jaguariúna. A Prefeitura 
divulgou nesta semana um 
balanço com números de 
atendimento no setor. Fo-
ram mais de 2,4 mil atendi-
mentos apenas no primeiro 
semestre deste ano. O nú-
mero já é praticamente o 
mesmo do registrado em 
todo o ano passado. Segun-
do dados do Departamento 

de Zoonoses e Bem-estar 
Animal da Secretaria de 
Saúde de Jaguariúna, de 
janeiro a junho de 2021 
foram feitos 2.428 aten-
dimentos contra 2.445 re-
gistrados nos 12 meses de 
2020. Os números refletem 
a política de bem-estar ani-
mal adotada pelo Municí-
pio, que fez Jaguariúna ser 
reconhecida como uma das 
melhores cidades amigas 
dos animais pela World 
Animal Protection (WAP). 

 Verba 
Jaguariúna vai receber 

uma verba de R$250 mil 
para custeio da Saúde. O 
recurso foi liberado via 
emenda apresentada pelo 
deputado estadual Jorge 
Caruso. O líder do Gover-
no na Câmara, Walter Toz-
zi, que é do MDB, agrade-
ceu o deputado e o “esforço 
conjunto do prefeito Gus-
tavo Reis, da vice-prefei-
ta, Rita Bergamasco, e do 
vereador Cristiano Cecon” 
para a conquista da verba. 

MDB regional 
Por falar em MDB, o co-

ordenador regional do par-
tido, Arthur Alvares Cruz 
Neto, esteve em Jaguariú-
na nesta semana, onde se 
reuniu com as lideranças 
da legenda na região para 
ações de desenvolvimento 
do partido. Os trabalhos es-
tão concentrados na cidade. 

 Bastidores do poder

Deputado foi recepcionado no Paço Municipal 

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra convida a 
população em geral para 
acompanhar e participar 
da primeira Audiência Pú-
blica da revisão do Plano 
Diretor e Elaboração da 
Lei de Uso e Ocupação 
do Solo do Município. O 
evento acontece no dia 22, 
às 19h, em modalidade vir-
tual e também presencial, 
respeitando os protocolos 
sanitários de prevenção à 
Covid19.

O principal objetivo é 
promover a discussão do 
diagnóstico do município 
de Serra Negra, o qual 

apoiará a revisão do Pla-
no Diretor e a elaboração 
da Lei de Parcelamento, 
Zoneamento, Uso e Ocu-
pação do Solo de Serra 
Negra, que está sendo ela-
borado em consonância 
com a empresa GeoBra-
silis.

Como participar da reu-
nião - Modalidade Virtual:

O cidadão deve acessar 
a Página Oficial da Pre-
feitura no dia e horário 
mencionados, e encami-
nhar suas contribuições 
via comentários ou e-mail: 
planodiretor@serranegra.
sp.gov.br.

Modalidade Presencial:
Acontecerá no Mer-

cado Cultural (Praça XV 
de Novembro), com limi-
te máximo de 30 (trinta) 
pessoas, para que pos-
sam ser respeitados os 
protocolos sanitários de 
prevenção ao novo coro-
navírus. Haverá disponi-
bilização de formulários 
para sugestões.

Será exigida a retirada 
de senhas nos dias ante-
riores ao evento (20 e 21 
de julho /terça e quarta-
-feira), no Paço Munici-
pal, das 9h às 16h, no se-
tor do Protocolo.

Para fomentar o comér-
cio local, a Prefeitura Mu-
nicipal de Santo Antônio 
de Posse, por meio da Di-
retoria de Cultura e Turis-
mo e em parceria com As-
sociação Comercial lança 
o 1º Festival de Sabores de 
Santo Antônio de Posse. 

Quem tem comércio gas-
tronômico pode participar 
gratuitamente do festival 
e divulgar um prato do seu 
estabelecimento.

Para participar basta fa-
zer a sua inscrição na Se-
cretaria de Educação ou 
na Associação comercial, 

ou pelo WhatsApp (19) 9 
8108 – 6411. As inscrições 
são gratuitas e serão acei-
tas até o dia 31 de julho.

Para maiores informa-
ções entrar em contato 
pelo WhatsApp ou pelo 
e-mail: cultura@pmsapos-
se.sp.gov.br
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Autoridades visitam município a 
convite do vereador Ton Proêncio

Paula Partyka

A convite do vereador 
Ton Proêncio, Jaguariúna 
recebeu recentemente a vi-
sita de deputados e verea-
dores estaduais. O objetivo 
da série de visitas é ouvir 
novas ideias, debater ne-
cessidades e apresentar as 
demandas da cidade.

Primeiro, no dia 24 de 
junho o Deputado Estadual 
Ricardo Mellão visitou o 
Centro de Autistas (CAJ). 
A intenção foi conhecer 
as instalações do centro 
que é referência no Brasil 
e a realidade vivida pelos 
cidadãos que utilizam das 
instalações.

A Locomotiva São Pau-
lo, formados pelo Deputa-
do Federal, Kim Kataguiri; 
Deputado Estadual, Ar-
thur do Val, o Vereador de 
São Paulo Rubinho Nunes 
membros fundadores do 
Movimentou Brasil Livre 
(MBL); e o Ex-Secretário 
de Turismo da cidade do 
Rio de Janeiro, Cristiano 

Beraldo também visitaram 
o município. As autorida-
des cumpriram a agenda 
no gabinete do Chefe do 
Executivo para falar da im-
portância de um novo pac-
to federativo e reuniram-se 
no auditório da Associa-
ção Comercial e Industrial 
(ACI) com comerciantes e 
lideranças jaguariunenses.

“Um prazer poder rece-
ber o pessoal da Locomoti-
va São Paulo, são pessoas 
que entendem a importân-
cia de trabalhar por um 
país mais livre, com menos 
burocracias e mais opor-
tunidade para todos”, diz 
Ton. 

Na oportunidade, o ve-
reador protocolou três pro-
jetos de lei na Câmara Mu-
nicipal, em parceria com 
o vereador Rubinho Nu-
nes, cujos quais já foram 
aprovados na Comissão 
de Constituição e Justiça 
da Câmara Municipal de 
São Paulo. “A ideia é, atra-
vés desses projetos trazer 
alento para o trabalhador 

Visitas tem como objetivo apresentar a cidade e debater ideias e necessidades

Vereador Ton Proêncio, Coordenadora do CAJ e Deputado Estadual Ricardo Mellão Kim Kataguiri, Arthur do Val, Ton Proêncio e Rubinho Nunes

Autoridades jaguariunenses e Deputado Estadual 
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Criminosos em moto atiram contra grupo de pessoas 
e matam um homem na hora; outras duas vítimas 
que foram para o hospital também faleceram

Feira do produtor rural volta a ser realizada no Florianópolis

Homem é atropelado na faixa 
de pedestres e não resiste

Na noite de segunda-
-feira, 12, um senhor 
de 74 anos foi 
a t r o p e l a d o 
por um mo-
toc ic l i s ta 
enquanto 
a t r a v e s -
sava a rua 
na faixa 
de pedes-
tre. A situa-
ção ocorreu em 
frente a Panificadora 
Serra Dourada, no bairro 

Nassif em Jaguariúna.
De acordo com as 

informações a 
vítima foi le-

vada para 
a UTI do 
H o s p i t a l 
de Jagua-
riúna em 
estado gra-

ve. Na noite 
de terça-feira, 

13, ele faleceu. 
Veja o vídeo clican-

do aqui.

e manter a economia lo-
cal forte”, argumenta. Os 
projetos de leis dispõem 
sobre descontos nos im-
postos para comércios que 
ficaram fechados durante a 
pandemia, por não serem 
considerados atividades 
essenciais, proibição de di-
minuição das frotas de ôni-

bus no transporte coletivo 
público e a permissão do 
horário de funcionamento 
dos comércios, por pelo 
menos 10 horas diárias du-
rante o enfrentamento da 
Covid-19. 

E mais recentemente, o 
município também recebeu 
a visita do Deputado Esta-

dual Daniel José, profundo 
conhecedor sobre o tema 
Educação que é atual Vice 
Presidente da Comissão 
de Educação na Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (ALESP) 
e membro do Conselho 
consultivo da USP. Pro-
fessores, diretores de ins-

tituições do terceiro setor, 
diretores e coordenadores 
da UniEduK, membros 
de conselhos municipais 
de políticas públicas, em-
preendedores e munícipes 
tiveram a oportunidade de 
debater alguns assuntos de 
interesse público com o 
deputado.

Uma pessoa morreu 
na hora e outras três fi-
caram feridas em um 
ataque que aconteceu 
durante a madrugada de 
domingo, 11, no bairro 
Vila Guilherme, próximo 
à Praça Celso Ataliba de 
Moraes, em Jaguariúna. 
A ação flagrada por câ-
meras teria sido pratica-
da por dois homens que 

estavam em uma moto. 
Segundo a Polícia Mili-
tar (PM), a vítima fatal, 
de 41 anos, morreu antes 
da chegada da ambulân-
cia. Outras três pessoas 
foram socorridas, mas 
dois não resistiram e fa-
leceram nesta segunda-
-feira, 13. A informação 
foi divulgada nesta terça-
-feira, 13.

Um deles, de 36 
anos, estava internado 
no Hospital de Clínicas 
da Unicamp, enquanto 
o outro, também de 36 
anos, estava internado 
no Hospital Walter Fer-
rari, em Jaguariúna.

Imagens de uma 
câmera de segurança 
mostram o momento 
do crime, quando dois 

suspeitos chegam em 
uma moto e abrem fogo 
contra quatro pessoas 
que estavam sentadas 
em frente à Praça Celso 
Ataliba de Moraes. Nas 
imagens é possível ob-
servar que, após vários 
disparos, um dos indiví-
duos ainda recarrega a 
arma. Veja o vídeo cli-
cando aqui.

A Feira do Produtor 
Rural de Jaguariúna volta 
a ser realizada no Jardim 
Florianópolis a partir do 
próximo dia 22 de julho. A 
informação é da Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente. O evento, que foi 
suspenso devido à pande-

mia de coronavírus, já foi 
retomado no Parque dos 
Lagos e agora volta tam-
bém ao Florianópolis.

A feira acontece no Par-
que dos Lagos às sextas-
-feiras, das 16h30 às 20h. 
No Florianópolis, o evento 
ocorre às quintas-feiras, 

das 17h às 20h, no estacio-
namento da UBS (unidade 
básica de saúde) do bairro.

Criada em outubro de 
2018, a feira agrada ao pú-
blico pela qualidade, pre-
ço e, principalmente, pela 
variedade das hortaliças, 
queijos, embutidos e defu-

mados que são produzidos 
no próprio município.

A Feira do produtor Ru-
ral é uma parceria entre a 
Secretaria de Meio Ambien-
te de Jaguariúna, Sindicato 
Rural de Mogi Mirim e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar). A feira ocorre nas quintas-feiras, das 17h às 20h

DIVULGAÇÃO 
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No dia do comerciante, 
empresários e empreendedores 
celebram cenário de recuperação

Nesta sexta-feira, 16, 
comemorou-se o dia do 
comerciante em todo o 
Brasil. Apesar de não ser 
devidamente uma data 
festiva por conta deste 
período que vivemos e de 
todas as consequências sa-
nitárias e econômicas que 
a pandemia causou sobre 
o Brasil de modo geral 
e sobre o estado de São 
Paulo, para nós que vive-
mos em Jaguariúna vimos 
que o ano de 2021 iniciou 
de uma forma dura para 
os comerciantes por cau-
sa do longo período com 
bandeiras vermelhas que 
tivemos de enfrentar. Nes-
te período muitos mem-
bros da categoria se viram 
numa dura realidade, tanto 
por não saberem o que fa-
zer enquanto não podiam 
reabrir suas portas quanto 
por verem o desequilíbrio 
econômico causado pelo 
período de fechamento.

Mas ainda assim há 
motivos que devem ser 
comemorados neste dia do 
comerciante de 2021, pois 
o setor de comércio, in-
dústria e serviços brasilei-
ros estão promovendo di-
versos sinais econômicos 
de que já estamos viven-
ciando uma recuperação 
em nosso estado. Segun-
do números do Índice de 
Confiança do Empresário 
do Comércio - ICEC di-
vulgados pela Fecomér-
cio-SP referentes ao mês 
de junho (os números re-

ferentes ao mês de julho 
ainda não foram divulga-
dos até o momento em que 
este texto foi publicado) o 
setor fechou o mês passa-
do com 90,6 pontos, o que 
representa um crescimen-
to de 8,1% com relação ao 
mês anterior e de 48,6% a 
junho de 2020 quando fo-
ram registrados 41 pontos 
de índice. 

Estes dados são um im-
portante sinalizador que 
o estado vem crescendo 
economicamente e permi-
tindo que desde o momen-
to que os comerciantes 
puderam reabrirem suas 
portas a confiança que foi 
perdida no período mais 
duro da pandemia está 
sendo recuperada. 

Com relação a geração 
de empregos os números 
que estamos vendo em 
nosso estado também são 
positivos. É estimado que 
24.021 novos empregos 
tenham sido criados no es-
tado dentre os meses de 
janeiro até maio deste ano. 
A Fecomércio-SP também 
sinalizou na Pesquisa do 
Emprego no Estado de São 
Paulo – Pesp divulgada na 
última quinta-feira (15) que 
a expectativa para o res-
tante do ano é de que estes 
números sigam crescendo 
com o aumento no número 
de pessoas imunizadas con-
tra o novo coronavírus. 

“O consumo represado 
ajuda a evolução das ven-
das no curto prazo e traz o 

otimismo aos gestores em-
presariais. Este ciclo deve 
se manter, mesmo consi-
derando os impactos dos 
avanços recentes de endi-
vidamento, inadimplên-
cia e inflação no poder de 
compra das famílias”, afir-
mou a instituição no texto 
que divulgou os dados re-
ferentes a pesquisa. 

O varejo gerou 16.990 
empregos; o atacado, 
3.329 vagas; e o comércio 
e reparação de veículos, 
outras 1.069 no período 
avaliado pela pesquisa. 

Já o setor de serviços no 
estado registrou o quinto 
mês de crescimento se-
guido neste ano de 2021. 
Os dois segmentos com 
as maiores gerações de 
empregos continuam sen-
do os serviços de saúde 
humana e sociais, que 
abriram 6.500 vagas, e 
serviços administrativos 
e complementares, com 
mais 6.727 postos.

Este é um outro impor-
tante sinalizador ao qual 
todos devem estar atentos 
neste momento. Com o 

consumo retornando aos 
níveis normais do período 
pré-pandemia e a confian-
ça do comerciante voltan-
do a subir, este aumento na 
geração de emprego pode 
significar que a retração 
sofrida pelo mercado de 
trabalho em nosso estado 
ao longo de 2020 agora 
está sendo revertida. 

Claro que o processo 
não acontecerá de um dia 
para o outro e ainda leva-
rá algum tempo para que 
estejamos novamente em 
um patamar semelhante 

ao que nos encontráva-
mos no início de 2020 
quando no Brasil ainda 
não havia registro de ca-
sos da Covid-19 e nem o 
temor gerado pela pan-
demia. Mas cada passo 
que a economia regional 
der nesta estrada da re-
cuperação deve ser muito 
comemorado, pois o cres-
cimento neste momento 
significa que não perdere-
mos mais empregos e que 
nenhum negócio mais 
será fechado por conta do 
novo coronavírus.

DIVULGAÇÃO

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

https://eipcred.com.br/
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No dia 1º de julho de 
2021 foi aprovada a nova 
lei com relação ao trata-
mento aos superendivi-
dados – Lei nº 14.181/21, 
com vetos. Trata-se de 
uma lei de extrema im-
portância para a socieda-
de brasileira, pois visa a 
negociação daqueles que 
estão superendividados no 
nosso País, que de fato não 
são poucos: dados da SE-
RASA mostram que 62% 
dos brasileiros estão endi-
vidados e metade da po-
pulação está com a renda 
comprometida. 

A lei sobre o superen-
dividamento, mesmo atra-
sada, chega em boa hora, 
sendo que a referida lei 
muda a forma de tratamen-
to com os endividados, 
dando sim, oportunidades 
de negociação dessas dí-
vidas, e buscando reinserir 
o consumidor no mercado 
de consumo. Ressalto que 
a lei em questão traz avan-
ços e tem potencial para 
projetar nova mudança no 
contexto de oferta de cré-
dito no Brasil. 

A pergunta que fica é 
no sentido de quais benefí-
cios essa lei traz ao consu-
midor, quais são a melho-
rias que o consumidor tem 

ao seu favor. Pois bem, 
não tenho a intenção de es-
gotar aqui os aspectos po-
sitivos da lei, sendo que te-
mos muito no que abordar 
sobre o tema, mas alguns 
aspectos podemos discor-
rer, no sentido de informar 
e orientar as pessoas sobre 
o que fazer e como fazer. 

Uma questão impor-
tante que analiso sobre a 
regra que a lei traz, é sem 
dúvida a possibilidade de 
negociação (repactuação) 
de dívidas no âmbito ex-
trajudicial, fazendo aqui 

um destaque aos órgãos 
de proteção e defesa do 
consumidor que deve-
rão se preparar para fazer 
esse tipo de negociação, e 
também judicialmente que 
terá o judiciário o poder 
de convocar credores para 
depois de repactuado a dí-
vida que será homologado 
via sentença judicial cons-
tituindo título executivo e 
fará coisa julgada. 

Uma das questões im-
portante é sobre os crédi-
tos consignados, haja vista 
que hoje temos uma farra 

generalizada quando se 
trata dessa modalidade de 
empréstimo. Não é exage-
ro falar que temos muitos 
desrespeitos aos consumi-
dores, principalmente os 
aposentados e pensionistas 
que têm os seus benefícios 
invadidos e usados pelos 
golpistas de plantão, isso 
é, fazendo empréstimos 
sem consentimento e sem 
estar de acordo com a le-
gislação brasileira, como 
do tipo, não observar o li-
mite que a lei estipula para 
contrato de empréstimo 

consignado que segundo a 
lei é de 35% no máximo, 
sendo vedado esse tipo de 
conduta, vejamos: 

Art. 54-C. É vedado, 
expressa ou implicitamen-
te, na oferta de crédito ao 
consumidor, publicitária 
ou não:

II - indicar que a opera-
ção de crédito poderá ser 
concluída sem consulta 
a serviços de proteção ao 
crédito ou sem avaliação 
da situação financeira do 
consumidor.

Ainda nesse sentido, a 

lei também versa sobre a 
forma de tratativa princi-
palmente com os consu-
midores mais vulneráveis, 
ou seja, os idosos, analfa-
betos, doente ou em estado 
de vulnerabilidade agrava-
da, entre outras, veja-se:

Art. 54-C. É vedado, 
expressa ou implicitamen-
te, na oferta de crédito ao 
consumidor, publicitária 
ou não:

IV - assediar ou pres-
sionar o consumidor para 
contratar o fornecimento 
de produto, serviço ou cré-
dito, principalmente se se 
tratar de consumidor ido-
so, analfabeto, doente ou 
em estado de vulnerabili-
dade agravada ou se a con-
tratação envolver prêmio.

Com isso, temos aqui 
alguns aspectos da lei que 
tratamos, mas ainda temos 
mais informações sobre 
essa importante lei que 
pretendo abordar e tratar 
nos textos futuros. 

Faço uma indicação 
que penso ser muito váli-
da, leia a lei e busque in-
formações sobre ela, pois, 
com isso, você caro leitor 
terá mais conhecimento e 
ajudará no cumprimento 
dessa nova legislação. 

Um forte abraço a todos. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

O consumidor e a nova lei
de superendividamento

Direitos e deveres
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Pesquisa inédita desen-
volveu um bioinseticida 
natural que controla a ci-
garrinha-do-milho (Dalbu-
lus maidis). A tecnologia 
utiliza um método de fer-
mentação líquida do fungo 
Metarhizium robertsii que 
resulta em leveduras cha-
madas blastosporos. Essas 
células podem ser diluídas 
e veiculadas com água, 
são tolerantes à desseca-
ção e controlam adultos da 
cigarrinha após pulveriza-
ção, pois rapidamente ger-
minam e infectam o inseto 
pela cutícula, matando-o 
em poucos dias. Como é 
específico para a praga-
-alvo, preserva a fauna e a 
flora locais. O trabalho foi 
desenvolvido por cientis-
tas da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Quei-
roz, da Universidade de 
São Paulo (Esalq-USP), 
Embrapa Meio Ambien-
te (SP) e Universidade de 
Copenhague (KU), na Di-
namarca.

O avanço abre caminho 
para o desenvolvimento de 

um bioproduto comercial 
que possa ser usado na la-
voura. Diferentemente dos 
inseticidas químicos atu-
almente empregados para 
o controle dessa praga, o 
bioinseticida não traria im-
pactos ambientais e para a 
saúde humana.

Além disso, pode ser 
aplicado via aérea ou ter-
restre, como é feito na 
forma convencional com 
os inseticidas químicos, o 
que facilita para o produ-
tor usar equipamentos de 
aplicação já existentes em 
sua propriedade.

A metodologia de 
produção de fungos bio-
controladores de pragas 
é barata, eficiente e pro-
duz grande quantidade de 
blastosporos em apenas 
dois dias de cultivo. E a 
utilização de fermentação 
líquida traz uma série de 
vantagens, conforme ex-
plica o analista da Embra-
pa Gabriel Mascarin. “Po-
demos ainda manipular as 
condições nutricionais do 
meio de cultivo do fungo 

para obter blastosporos 
mais tolerantes a estresses 
abióticos, como desseca-
ção, radiação ultraviole-
ta e altas temperaturas”, 
informa ele, ressaltando 
que uma das formulações 
desenvolvidas na pesquisa 
é um pó molhável, o que 
permite a aplicação do 
produto por pulverizado-
res convencionais.

“Os requisitos nutricio-
nais são exigências que o 
fungo demanda para pro-
duzir um determinado tipo 
de célula ou biomassa. 
Nesse caso, nosso interes-
se principal foi a produção 
de blastosporos, que são 
morfologicamente simila-
res às células de levedura”, 
conta a pesquisadora Na-
tasha Iwanicki, autora da 
tese que resultou no bioin-
seticida, sob orientação do 
professor Italo Delalibera 
Júnior. Iwanicki atua na 
unidade de Biocontrola-
dores de pragas agrícolas 
da Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação In-
dustrial (Embrapii) na 

(Esalq-USP).
Mascarin explica que 

a pesquisa buscou um 
processo de baixo custo, 
eficiente e que proporcio-
nasse o máximo rendimen-
to, usando a fermentação 
líquida para produção de 
fungos biocontrolado-
res de pragas. Para isso, 
os cientistas tiveram que 
selecionar as melhores 
condições nutricionais e 
ambientais para produção 
otimizada e de alta quali-
dade de propágulos (célu-
las) desses fungos.

O método já foi apro-
vado em testes em labo-
ratório e agora aguarda 
pesquisas em escalapiloto 
para a validação em esca-
la industrial. A Embrapa e 
a unidade Embrapii Esalq 
procuram parceiros para 
fazer essa etapa de finali-
zação da pesquisa. 

Fonte: https://www.gru-
pocultivar.com.br/noticias/

bioinseticida-natural-obtido-
-por-fermentacao-liquida-con-

trola-cigarrinha-do-milho 

agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com
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A sucessão familiar em 
empresas do agronegócio 
assim como para os pro-
dutores rurais, ambos ain-
da que de pequeno porte, 
é uma questão que precisa 
ser planejada desde o iní-
cio, preparando os fami-
liares para todas as adver-
sidades que possam surgir 
no meio do caminho. 

Apesar dos laços afe-
tivos, o profissionalismo 
deve permanecer. Não é 
raro nos depararmos com 
conflitos familiares e 
grandes prejuízos quando 
alguns pontos são descui-
dados, o que coloca por 
água abaixo tudo o que foi 
construído por anos e todo 
o empenho que se teve a 
fim de buscar reconheci-
mento e sucesso.

Uma empresa sólida no 
mercado apresenta gran-
des vantagens: mais visi-
bilidade, maior autoridade 
e, inclusive, facilidade em 
processos mais burocráti-
cos, como o de conseguir 
bons empréstimos finan-
ceiros. A sucessão fami-
liar, por esses e outros mo-
tivos, pode ser o desejo de 
muitos empreendedores e 
produtores rurais. 

Ainda que as famílias 
sejam unidas e bem es-
truturadas, é importante 
não negligenciar o fato 
de que desentendimentos 
possam surgir e arruinar 
tudo o que foi construí-
do. O planejamento pre-
cisa ser feito desde cedo, 
trazendo, inclusive, dis-
cussão acerca do assunto 
em conversas familiares 

mais informais, como no 
momento da refeição. Os 
herdeiros precisam saber 
o que se espera deles, as-
sim como os fundadores 
precisam entender se seus 
sucessores estão prepara-
dos e determinados a dar 
continuação.

Importante ainda sa-
lientar que a escolha da 
atividade de gestão deve 
ser feita medindo quem 
tem mais capacidade e 
motivação para admi-
nistrar e saber continuar 
transmitindo os valores do 
negócio para a sociedade.

Outro fator necessário 
é que o futuro líder tenha 
os mesmos interesses, 
objetivos e convicções a 
respeito da empresa, para 
que não surjam grandes 
dificuldades no futuro.

Para todos os casos, há 
sugestão também de ter 
especialistas que auxiliem 
o processo, como um ad-
vogado para orientar com 
relação as leis, contratos 
e outras formalidades ne-
cessárias, coachings ou 
cursos específicos que 
encaminhem na atuação 
de administrar e cuidar do 
patrimônio.

Portanto, faça um pla-
nejamento desde cedo, 
envolva a família, seja ra-
cional, ensine e treine os 
futuros sucessores, passe 
sua experiência, invista 
em cursos e tenha profis-
sionais de confiança.

Segundo especialistas, 
é comum acontecer de ao 
se chegar na 3ª geração 
dos sucessores, haver con-

flitos judiciais. Isso porque 
alguns agregados envolvi-
dos (como noras, genros e 
outros) começam a ques-
tionar o desequilíbrio com 
relação à partilha. 

O planejamento en-
volvendo o aspecto mais 
jurídico precisa ser feito 
junto a um profissional 
especializado, e algumas 
prevenções, como: fazer 
um testamento detalhan-
do como será a partilha e 
qual a função de cada um 
na empresa, fazer suas do-
ações e cessões de cotas 
para cada herdeiro ainda 
em vida, investir em um 
seguro de vida, conta con-
junta no banco e outros 
com certeza evitarão futu-
ros desentendimentos.

Um tributo necessário 
para que a sucessão se dê 
é o ITCMD (imposto rela-
cionado a doações e heran-
ça), cuja alíquota varia em 
cada Estado. Além de ha-
ver ainda as tarifações ju-
diciais ou administrativas, 
que podem ser mais altas 
ou complicadas quando 
não houver testamento ou 
algum tipo de documento 
judicial antes do faleci-
mento do fundador.

Importante lembrar 
ainda que a sucessão fa-
miliar não deve ser enca-
rada como uma simples 
herança, mas deve ser 
levada a sério, e por esse 
motivo, bem programada, 
para que o negócio con-
tinue prosperando. Não 
negligencie fatos que pos-
sam influenciar no futuro 
da empresa. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Empresas agro e produtores rurais

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

Bioinseticida natural obtido por fermentação líquida controla cigarrinha-do-milho

Nota dia do Pecuarista

No dia 15 de julho comemorou-se o Dia do Pecuarista. 
Gostaria de parabenizar todos os profissionais que fizeram 
do Brasil o maior exportador de carne do mundo com a 
terceira maior produção também mundial. 
Representando quase 10% do PIB Brasileiro e crescendo 
cada vez mais, somados a nossa tecnologia e o bem estar 
animal, com certeza estes números sempre serão maiores. 
Seja você pequeno, médio, ou grande pecuarista, deixo aqui 
em nome da MARIADITA SENEPOL JAGUARIÚNA, um 
enorme muito obrigado.

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)

https://jaguarplasticos.com.br/
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Biblioteca do Grupo UniEduK 
realiza doação anual de livros à ONG Instituto Acervo

Um dos benefícios do 
aluno do Grupo UniEduK 
(UniFAJ, UniMAX e Faa-
groh) é contar com um vas-
to acervo de publicações 
para usufruir e expandir o 
aprendizado adquirido em 
sala de aula. Mas, além de 

oferecer um serviço de qua-
lidade para graduação, pós-
-graduação ou cursos técni-
cos, as Bibliotecas também 
realizam importante ação 
social ao destinar livros e 
revistas excedentes. 

A iniciativa acontece 

por meio da parceria com a 
ONG Instituto Acervo, que 
tem por objetivos, capaci-
tar jovens, adolescentes e 
desempregados para o mer-
cado de trabalho, apoio e 
incentivo à cultura e execu-
ção de projetos sociais. “As 

obras doadas não compõem 
as bibliografias dos cursos 
e não são objetos de pes-
quisa universitária. Contu-
do, quando fazemos essa 
doação, elas são aproveita-
das e utilizadas da melhor 
forma possível, agregando 

valor e tornando-as úteis 
para a sociedade”, explica 
a gestora das Bibliotecas 
do Grupo UniEduK, Maria 
Virgínia Rosa. 

O Instituto Acervo tem 
duas unidades de atuação: 
Guarulhos (SP) e Alegre 
(ES). As atividades ofere-
cidas são gratuitas e desen-
volvidas para atuar nas me-
lhores condições de vida, 
saúde, moradia, cultura, 
informação, diversão etc. 
Entre os projetos realizados 
estão: Capacitar, Biblioteca 
Comunitária, Museu, Ge-
ração de Renda e Susten-
tabilidade e Geladeira de 
Livros. “A doação para o 
Instituto Acervo o Grupo 
UniEduK contribui para 
os vários projetos que se 
utilizam desses materiais. 
Os livros continuarão vi-
vos, suas palavras e figuras 
serão fonte de inspiração e 
transformação para quem 
tiver contato com eles”, de-
clara Maria Virginia. 

Em 2021, cerca de seis 
mil unidades foram doa-
dos à ONG, uma iniciativa 

que confirma a missão de 
“Promover a educação so-
cialmente responsável, com 
alto grau de qualidade, pro-
piciando o desenvolvimento 
dos PROJETOS DE VIDA 
de seus alunos”. E ainda 
contribui para o ODS 10 - 
Redução das desigualdades: 
Até 2030, empoderar e pro-
mover a inclusão social, eco-
nômica e política de todos, 
independentemente da ida-
de, sexo, deficiência, raça, 
etnia, origem, religião, con-
dição econômica ou outra. 

“Nossas Bibliotecas es-
tão em movimento constan-
te e a atualização é também 
através das doações, do ex-
cedente. E, nesse caso, nos-
so objetivo não é descartar, 
e sim contribuir para o rea-
proveitamento das publica-
ções em ações de impacto 
positivo para a sociedade”, 
conclui a bibliotecária do 
Grupo UniEduK. 

Os interessados em co-
nhecer ou contribuir com 
o Instituto Acervo, basta 
acessar o site www.institu-
toacervo.org.br.

14

educação

Em 2021 foram doados cerca de seis mil exemplares que continuarão vivos por meio de iniciativa social 
DIVULGAÇÃO 

www.institutoacervo.org.br
https://grupounieduk.com.br/
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Semifinalistas da União Cup 2021 serão 
conhecidos neste fim de semana

Tóquio 2021, jogos na pandemia

Esporte Morungabense

No ultimo final de se-
mana foram realizados os 
jogos de ida da fase quartas 
de finais da 1ª União Cup de 
Futebol de Base e na opor-
tunidade o que prevaleceu 
mesmo foi o equilíbrio entre 
os cruzamentos dos grupos 
A e B realizados entre as 
quatro categorias em dispu-
ta, deixando a competição 
totalmente em aberto, onde 
todas as equipes que estão 
disputando essa fase estão 
com chances de classifica-
ção. Confiram os resultados 
dos jogos de ida e também 
os jogos da rodada decisiva 
da maior competição de fu-
tebol de base do estado de 
São Paulo em 2021.

               
Resultados dos jogos de 
ida
SUB 11
Galo Talentus 0 x 0 Gr Su-
mareense
Os Gaviões 1 x 3 Projeto 
Fantasma
CFA – Itatiba 3 x 1 Camisa 
10
Star Soccer 2 x 2 Atlétic 

Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio tem início no dia 
23 de julho de 2021 e seu 
encerramento no dia 08 de 
agosto, tendo 46 modalida-
des esportivas disputadas 
neste período. Pela primei-
ra vez na história dos Jogos 
Olímpicos da era moderna, 
uma edição foi adiada em 
um ano devido à pandemia 
da Covid-19 visando a se-
gurança dos participantes. 

Entretanto, acreditava-
-se que um ano depois os 
índices da Covid-19 já es-
tariam dominados em todo 
o mundo, porém infeliz-
mente esta expectativa não 
se concretizou. As ques-
tões sanitárias são a maior 
preocupação dos organiza-
dores, sendo que em deci-
são desta semana o Comitê 
Organizador dos Jogos de-
cidiu proibir a presença de 
público nas competições 
devido ao aumento de ca-
sos de coronavírus.

Os Jogos Olímpicos se-

guem um ciclo de 4 em 4 
anos, sendo que a edição 
anterior foi o RIO 2016, 
mas devido a pandemia a 
edição Tóqui 2020 aconte-
ce somente neste ano. Os 
tradicionais adversários 
dos recordes, medalhas, 
pódium, concorrentes, te-
rão um adversário inde-
sejado e comum a todos, 
o novo coronavírus, que 
passa ser um protagonista 
ao maravilhoso Espírito 
Olímpico.

Esta edição conta com 
modalidades esportivas 
que vão estrear pela pri-
meira vez em Jogos Olím-
picos como Surf, Skate, 
Karatê, Escalada Esportiva 
e Basebol/Softbol, sendo 
que este último já fez par-
te, mas está fora dos Jogos 
desde 2008. 

O espírito olímpico
O ESPÍRITO OLÍM-

PICO, no final das contas, 
é uma representação de 

valores que queremos ver 
no mundo: a vitória pelo 
próprio esforço, a ética 
para atingir objetivos, a 
aceitação das derrotas e 
a persistência para seguir 
frente com coragem e de-
terminação (Luiza, CVV 
de Belém).

Imaginamos nas dispu-
tas esportivas um clima de 
“guerra” entre os competi-
dores, onde o “vale tudo” 
é a única regra a ser segui-
da, com o objetivo prin-
cipal de vencer o adver-
sário. Este conceito está 
totalmente errado, sendo 
que o verdadeiro “Espíri-
to Olímpico” é centrado 
no respeito ao adversário, 
superação dos próprios 
limites, seguir as regras 
da modalidade, aceitar as 
derrotas e reconhecer os 
vencedores com dignida-
de, resiliência diante dos 
treinos duros e determina-
ção para alcançar a vitória. 
Conclusivamente, este es-

pírito é o idealizado pelos 
precursores da competição 
como Barão de Coubertin 
quando do resgate dos Jo-
gos Olímpicos em 1894.

Estamos falando de va-
lores que devem ser segui-
dos por toda a vida, onde 
o esporte é a mola propul-
sora e o agente que trans-
forma a sociedade trazen-
do conceitos intrínsecos à 
humanidade.

O Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio

A delegação brasilei-
ra para os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio será repre-
sentada por 53 atletas no 
Atletismo, 02 atletas no 
Badminton, 07 atletas no 
Boxe, 02 atletas na Cano-
agem Slalom, 03 atletas na 
Canoagem Velocidade, 02 
atletas no Ciclismo BMX, 
03 atletas no Ciclismo 
MTB, 02 atletas na Esgri-
ma, 44 atletas no Futebol, 
05 atletas na Ginástica Rít-

mica, 07 atletas na Ginás-
tica Artística, 28 atletas no 
Handebol, 01 atleta no Hi-
pismo Adestramento, 04 
atletas no Hipismo CCE, 
04 atletas no Hipismo Sal-
to, 13 atletas no Judô, 02 
atletas no Levantamento 
de Peso, 01 atleta na Ma-
ratona Aquática, 26 atletas 
na Natação, 01 atleta no 
Pentatlo Moderno, 01 atle-
ta no Remo, 12 atletas no 
Rugby Sevens, 04 atletas 
nos Saltos Ornamentais, 
12 atletas no Skate, 04 
atletas no Surf, 03 atletas 
no Taekwondo, 04 atletas 
no Tênis, 06 atletas no Tê-
nis de Mesa, 02 atletas no 
Tiro com Arco, 01 atleta 
no Tiro Esportivo, 03 atle-
tas no Triatlo, 13 atletas 
na Vela, 24 atletas no Vo-
leibol, 08 atletas no Vô-
lei de Praia, 03 atletas no 
Wrestling, totalizando 310 
atletas.

Aguardemos para ver 
o desempenho brasileiro 

nesta edição inusitada dos 
Jogos em meio a uma Pan-
demia que afetou os trei-
namentos, a preparação 
e principalmente o rendi-
mento dos atletas.

Buscamos em nossas 
tradições a esperança de 
alcançarmos o lugar mais 
alto do pódium, conquis-
tar a tão sonhada medalha 
olímpica e tornar-se um 
dos heróis olímpicos nesta 
casta seleta de “semi-deu-
ses” conforme dito pela 
mitologia grega.

Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio trazem o encanto e 
a magia do Espírito Olím-
pico em meio à maior cri-
se sanitária da sociedade 
moderna, nos motivando 
a cultivar a esperança em 
meio a tanta tristeza.

Prof. Julio 
do Vadu

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Academy 

SUB 12
Os Gaviões 1 x 1 Projeto 
Bugrinho
Galo Talentus 0 x 2 Gr Su-
mareense
Unidos do Cordenonsi 2 x 2 
Atlétic Academy

Projeto Fantasma 0 x 3 Ca-

misa 10 
SUB 13
Bata Sports 0 x 1 CFA- Ita-
tiba                                                                                               
Atlétic Academy 2 x 1 Gr 
Sumareense                                                                               
Projeto Fantasma 1 x 0 Galo 
Talentus                                                                                       
Unidos do Cordenonsi 1 x 2 
Os Gaviões

SUB 14
ADESM 1 x 2 Projeto Bu-
grinho                                                                                              
Galo Talentus 2 x 2 Unidos 
do Cordenonsi                                                                           
Star Soccer 0 x 2 Os Gavi-
ões                                                                                               
CFA – Itatiba 0 x 2 Atlétic 
Academy  

Jogos de volta:

SUB 11
Gr Sumareense  x Galo Ta-
lentus                                                                                           
Projeto Fantasma  x  Os Ga-
viões                                                                                  
Camisa 10  x  CFA-Itatiba                                                                                           
Atlétic Academy  x Star 
Soccer

SUB 12
Projeto Bugrinho  x  Os Ga-

viões                                                                               
Gr Sumareense  x Galo Ta-
lentus                                                                                
Atlétic Academy  x Unidos 
do Cordenonsi                                                                       
Camisa 10 x Projeto Fantas-
ma

SUB 13
CFA- Itatiba x Bata Sports                                                                                           
Gr Sumareense x Galo Ta-
lentus                                                                             
Atlétic Academy x Projeto 
Fantasma                                                                                  
Os Gaviões x Unidos do 
Cordenonsi

SUB 14
Projeto Bugrinho x ADESM                                                                                            
Unidos do Cordenonsi x 
Galo Talentus                                                                          
Os Gaviões x Os Gaviões                                                                                             
Atlétic Academ x CFA-Ita-
tiba

Equipe Sub 14 do Projeto Bugrinho Unidade - Morungaba

DIVULGAÇÃO 
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
 

A Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 01/2021. 
TIPO: Menor Preço Global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de 
Limpeza e Conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e 
equipamentos necessários para atuarem nos prédios mantidos pela Fundação Educacional 
de Taquaritinga-FETAQ, conforme Termo de Referência. (Anexo I) 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 12/08/2021, às 13 horas e 30 
minutos, na Fundação Educacional de Taquaritinga- FETAQ, situada na Praça Dr. Horácio 
Ramalho, 159, Centro, Taquaritinga-SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15/07/2021, no site www.fetaq.com.br   
DATA: 14/07/2021. 
PREGOEIRA: Daysa Milena Lopes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 16 de julho de 2021  à  22 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 
120º Victor Miranda Castelani   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
37º Maria Luiza Lopes Silva 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia 

Classificação Candidato 
34º Caroline Paola Quiterio Calleri Tellaroli    
35º Fabiana Cristina Antonio     
 

Holambra, 16 de julho de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO 
ESTANCIA DAS FLORES 

Av das Palmas, 496 – Estância das Flores - Jaguariúna/SP, CEP: 13917-190. 
 

+ 55 19 3737-5555                condominio@zelocondominios.com.br               zelocondominios.com.br 
Rua Ferreira Penteado, 1.121 – Cambuí – Campinas/SP 

 

Jaguariúna, 06 de julho de 2021. 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2021 
 

Na qualidade de Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
LOTEAMENTO ESTANCIA DAS FLORES, venho pela presente CONVOCAR a todos Senhores(as) 
Associados(as) a participarem da  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021, que será realizada  no dia 31 de 
julho de 2021, no Auditório do Hotel Matiz, localizado na Avenida Armando Mário Tozzi, 1.400 – Núcleo 
Santa Úrsula – Jaguariúna/SP, em primeira convocação as 09h00, com pelo menos 1/3  
(um terço) dos associados presentes ou em segunda convocação, às 09h30min com qualquer número de 
presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia: 
 

1. Apresentação/Aprovação das Contas do período de julho/2020 a junho/2021; 
2. Eleição de Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º 

Tesoureiros. Diretor Social, de Esportes e Cultura; 
3. Eleição de Conselho Fiscal composto por 05 membros efetivos e 02 membros suplentes; 
4. Apresentação/Aprovação da Provisão Orçamentária para o próximo Exercício; 
5. Assuntos de interesse de todos. 

 
 
 

Vagner Mendonça 
Presidente 

Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Estância das Flores 
 
 
 
 

 Considerando a situação da Pandemia (COVID-19) que se alastra em nosso país, a assembleia 
deverá ocorrer visando evitar aglomerações, por isso solicitamos que participem 1 (um) 
representante por unidade; 

 Para participar da Assembleia é obrigatório o uso de MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL e Álcool Gel 
será disponibilizado; 

 O não comparecimento na presente Assembleia implicará na concordância com todas as decisões 
tomadas, não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 Os senhores condôminos que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por 
procuração específica. 

 Os condôminos que não puderem participar e nem se fizerem representar por procuração estarão 
aprovando implicitamente as resoluções tomadas, não sendo aceitas reclamações posteriores. 

 Código Civil - Art. 1.335 - São direitos do condômino: III - votar nas deliberações da assembleia e 
delas participar, estando quite. 

 
 
 

 

 
 

Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra- SP. Cep: 13825-000 Contatos: 3802-2300 3802-2221 
 

PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO  

 

Publicação dos atos, contratos e instrumentos análogos, firmados pelo CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SÁUDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS NORTE - 
CISMETRO. Dr. ELCIO FERREIRA TRENTIN, Superintendente DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SÁUDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS NORTE - 
CISMETRO, no uso de suas prerrogativas estatutárias, e em cumprimento fiel da Lei, FAZ 
PUBLICAR os extratos dos atos, contratos e instrumentos análogos firmados pelo 
CISMETRO: ADITAMENTO DE PRAZO PARA O PROCESSO SELETIVO 04/2017 - 
IRACEMÁPOLIS, ao tocante dos prazos condizentes as HOMOLOGAÇÕES DOS CARGOS 
COM/SEM PROVA PRATICA, uma vez respeitado todo o tramite legal interno e respaldado 
pelos atos discricionários e vinculantes tornando público que tal aditamento se dá por mais 6 
(SEIS) meses, a partir de 27/07/2021. Prorrogação: Em razão do constante dos autos e com 
base nas Leis Federais pertinentes, com suas alterações, que acolho, a PRORROGAÇÃO 
dos atos praticados neste processo, observadas as cautelas legais e AUTORIZO a despesa. 
Publique-se, 
 

Holambra, 16 de julho de 2021. 

 

Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente 

 

 

   Neusa Santos Ferreira Silva 

Coordenadora Geral 
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
A Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 02/2021. 
TIPO: Menor Preço Global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Portaria 18 
horas ininterruptas, com fornecimento para o serviço de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários para atuarem nos prédios mantidos pela Fundação Educacional de Taquaritinga-
FETAQ, conforme Termo de Referência. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10/08/2021, às 13h e 30 min, 
na Fundação Educacional de Taquaritinga- FETAQ, situada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 
nº 159, Centro, Taquaritinga-SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15/07/2021, no site www.fetaq.com.br   
DATA: 14/07/2021. 
PREGOEIRA: Daysa Milena Lopes 
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
A Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 03/2021. 
TIPO: Menor Preço Global 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço contínuo para posto de 
Trabalhador Agropecuário, com fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos 
para atuar no Campus Experimental mantido pela Fundação Educacional de Taquaritinga-
FETAQ. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 12/08/2021, às 09 horas, na 
Fundação Educacional de Taquaritinga- FETAQ, situada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 
159, Centro, Taquaritinga-SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15/07/2021, no site www.fetaq.com.br   
DATA: 14/07/2021. 
PREGOEIRA: Daysa Milena Lopes Birer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL
Assembléia Geral Ordinária

04/08/2021
A Presidência da CNHP – COOPERATIVA NACIONAL DE HABITAÇÃO 
POPULAR, em conformidade com os Artigos: 403 e 60-III e 180 q, do 
Estatuto Social, convoca a todos os Sócios, “em condições de votarem”, 
para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 04/08/2021, às 09 
horas, em primeira convocação, às 10,00 horas, em segunda convocação, 
e as 11 horas em terceira convocação, com a seguinte pauta;  
• Conjuntura: conclusão do Projeto de Canitar, e atual situação do 
residencial Morada do sol - Perus, prazo para a conclusão.
• Prestação de conta, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 
(Artigo 120), Relatório de gestão, (levantar todas as dívidas e patrimônio). 
• Demonstrativo das sobras ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da 
Sociedade, Proposta de negociação de terras em pagamento de dívidas 
e ou perdas, Autorização para negociar com Instituições financeiras o 
financiamento das perdas apuradas. 
• Termo de Parceria CNHP – PNRE.
• Lançamento do Projeto Residência Morada do Sol Itaqua.
• Compra da cede própria em São Paulo.
• Eleição do Conselho Fiscal e de patrimônio, (Artigo 260 e 30 do Estatuto).
Data: 04 de agosto de 2021. 
Horário: Das 09 horas às 13 horas.
Local: Rua Macedônia, 711 – Recanto Monica, Itaquaquecetuba - SP
Número de Sócios em condições de votar, artigo: 67 
São Paulo, 14 de julho de 2021.

Tadeu Amaral
Presidente - CNHP

https://www.youtube.com/tvartes
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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:

VLADEMIR LEMES DE ABREU e 
DENILDA DOS SANTOS SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, su-
pervisor de montagem aposentado, 
solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 22 de julho de 1974, resi-
dente e domiciliado na Estrada Judi-
te dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de REINALDO OLIVEIRA DE 
ABREU e de RUFINA LEMES DE 
ABREU. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, vendedora, solteira, nascida em 
PARNAÍBA, PI, no dia 20 de junho de 
1979, residente e domiciliada na Es-
trada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de VALMÁSIO GO-
MES DA SILVA e de BERNADETE 
ARAUJO DOS SANTOS. 

WALDEMAR TIBURCIO DA PAI-
XÃO e ROSINEIDE GOMES DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, vigilante aposentado, divor-
ciado, nascido em ORIENTE, SP, no 
dia 06 de março de 1954, residente e 
domiciliado na Rua Maria Munaretti 
Picelli, Nº 444, Parque Florianópo-
lis, JAGUARIÚNA, SP, filho de GA-
BRIEL TIBURCIO DA PAIXÃO e 
de GUILHERMINA OLIVEIRA DA 
PAIXÃO. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, cozinheira aposentada, divor-
ciada, nascida em BARRA DE SAN-
TA ROSA, PB, no dia 14 de outubro 
de 1965, residente e domiciliada na 
Rua Maria Munaretti Picelli, Nº 444, 
Parque Florianópolis, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de JOÃO JULIO DA 
SILVA e de FRANCISCA GOMES 
DA SILVA. 

ALESSANDRO DA SILVA BATIS-
TA e ELIZABETE DE PAULA DO-
MINGUES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, operador de pesagem, sol-
teiro, nascido em SÃO PAULO, SP, 
no dia 09 de agosto de 1985, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 
51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ CARVALHO BATISTA e de 
FÁTIMA DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em BOM REPOUSO, MG, 
no dia 11 de junho de 1986, residente 
e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 
51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de BRAZ DE PAULA DOMINGUES 
e de JANDIRA BENEDITA DOS 
SANTOS DOMINGUES. 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA CO-
LOMACO e BETINA RODRIGUES 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, engenheiro elétrico, solteiro, 
nascido em PRESIDENTE VEN-
CESLAU, SP, no dia 22 de março de 
1985, residente e domiciliado na Rua 
Francisco Vicente Simoso, Nº 82, 
Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ADEMILSON COLOMA-
CO e de LUCIELENA DE SOUZA 
COLOMACO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, engenheira de produção, 
solteira, nascida em SÃO CAETANO 
DO SUL, SP, no dia 04 de janeiro de 
1994, residente e domiciliada na Rua 
José Pimenta, Nº 295, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de NEREU 
FERREIRA DOS SANTOS e de EL-
LEN RODRIGUES SANTOS. 

LUIS GUSTAVO PINTO e MARIA 
DOS REIS CARVALHO BEZERRA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, bal-
conista, solteiro, nascido em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 01 de fevereiro de 
2002, residente e domiciliado na Rua 
José Couto Menezes, Nº 151, Jardim 
Boa Vista I, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de LUIS ANTONIO PINTO e de 
ANDREIA GELAIN PINTO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, atendente, 
solteira, nascida em SANTO ANTÔ-
NIO DOS LOPES, MA, no dia 06 de 
setembro de 2000, residente e domici-
liada na Rua José Couto Menezes, Nº 
151, Jardim Boa Vista I, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de FRANCISCO LOU-
RIVAL DOS SANTOS BEZERRA 
e de QUERISMAR DE ALMEIDA 
CARVALHO. 

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

JAGUARIÚNA, 15 de julho de 2021.

 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. 

https://www.imobiliariapoltronieri.com.br/
https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/
https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
http://www.expressometropolis.com.br/
http://www.expressometropolis.com.br/
https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br

