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Apaixonado pelo agro, Dr. da Roça
lança Mariadita Senepol Jaguariúna
ANDRESSA CRUZ

O foco é trabalhar
e desenvolver a
raça na região
expandindo a
atuação a nível
nacional
O Dr. da Roça (Caius Godoy) traz para Jaguariúna a
raça bovina Senepol com o
projeto Mariadita Senepol
Jaguariúna, em parceria com
o Centro de Equoterapia de
Jaguariúna (CEJ). Seu foco é
colocar a raça onde merece,
nos altos.
Utilizada
especialmente
para aumentar a qualidade
de rebanhos de produção de
carne, com ênfase no Brasil
para o cruzamento Senepol
com Nelore e Angus, a raça
Senepol tem batido recordes
de venda ano a ano no Brasil.
Com expressivo crescimento
no rebanho brasileiro, essa é
a aposta de Dr. da Roça que
pretende tornar Jaguariúna referência neste quesito.
Página 3

Gazeta Regional visita instalações da Mariadita Senepol

Acerte promove dia de
autógrafos com mini autores
O Acerte Centro de Ensino Complementar, em parceria com o SuperAutor,
fez com que o projeto acontecesse na cidade de Amparo. Este é um projeto de le-

Prefeitura de Jaguariúna lança
concurso púbico com quase 100 vagas

tramento onde os alunos escrevem e ilustram seus próprios livros, onde o Super
Autor dá todo o suporte para que a escola
possa então desenvolvê-lo.
Página 4

Há vagas para todos os níveis de escolaridade (ensino fundamental, ensino
médio ou técnico e ensino superior), para
áreas como saúde, educação, segurança

pública, obras, administração, entre outras. Os salários que variam de R$1.689
a R$12,2 mil.
Página 3

Prefeitura de Artur Nogueira anuncia revitalização “Quem se adapta é quem mais
do prédio da antiga biblioteca e teatro
se destaca”, diz empresário
jaguariunense que prosperou
durante a pandemia
DIVULGAÇÃO

Há cerca de 13 anos o empresário Adriano Nishikawa,
proprietário da Opção Calçados
e Opção Moda Íntima, começou
seu negócio. Vindo de uma fa-

mília com veia empreendedora,
ele topou o desafio em um ramo
ainda desconhecido, mas acreditando no seu potencial.
Página 6

Dos 7 aos 70: Rede
Clube FM chega ao
Circuito das Águas
Local está desativado desde 2011, e o interior do imóvel sofre com infiltração e rachaduras

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de
Planejamento e Educação, anunciou a revitalização do prédio da

FALE COM A

antiga Biblioteca e Teatro Municipal. O local, desativado desde
2011, aguarda há anos por uma
restauração, e o decorrer do tem-
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po fez com que problemas como
infiltração e rachaduras surgissem no interior do imóvel.
Página 4

A Rede Clube FM, liderada pela Clube FM 105.5 de
Brasília, estreou recentemente
sua mais nova afiliada. A Clu-
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be FM 99.7 de Campinas está
veiculando, de forma definitiva, desde o dia 14. Ela pode
ser acessada clicando aqui.

Sol o dia todo sem
nuvens no céu.
Noite de tempo
aberto ainda sem
nuvens.
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EDITORIAL
Tóquio 2020: os Jogos Olímpicos
mais desafiadores e calculados
A emoção olímpica está de volta. Após
os Jogos da Rio 2016, que deixam saudades eternas nos corações dos brasileiros, os
Jogos Olímpicos de Tóquio já são considerados os mais desafiadores da história. Após
um ano de atraso, com muita luta e resiliência para todos os cidadãos do mundo, chegou a hora de vibrar, torcer e descarregar
toda esta tensão adquirida até aqui. É hora
de celebrar o presente e analisar o passado.
Para todos que vivem um misto de sentimentos, os Jogos Olímpicos, desde o seu
começo, revelaram sentimentos contraditórios. Enquanto uns vibravam, outros chora-
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vam. Afinal, dizem que o herói Hércules,
filho do deus Zeus, após 12 anos de condenação, foi forçado a limpar os estábulos do
rei Áugias. A façanha foi tamanha que ele
inaugurou os Jogos da cidade de Olímpia.
Isso em 776 a.C.
Agora, até 08 de agosto o Japão é palco
da disputa de 33 esportes e 339 eventos de
medalha. Nos 33º Jogos de verão, o Time
Brasil conta com 301 atletas, a maior delegação já enviada pelo país ao exterior para
o evento. Desse total, 31 chegam à capital
japonesa como medalhistas olímpicos, sendo 18 deles campeões.

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

Atividades esportivas e sociais no Velho Jaguary

Tomaz de Aquino Pires*
Por volta de 1920 o time de futebol era o “Sport Club
União Jaguaryense”. Os termos usados eram ainda
aqueles originais da língua inglesa. Desde 1913,
quando aqui chegou foi apreciado pelas famílias da
Vila. Tal esporte veio para ficar, porque se sucediam
os “teams de foot-ball”. E o correspondente de jaguary enviava semanalmente as notícias do distrito
que fossem publicadas no semanário do município a
que pertencíamos: Mogi-Mirim. O redator proprietário, Sr. Francisco Cardona, sempre solicitou notícias
dos recantos mogianos. E assim “A Comarca” registrava que fora eleita a nova diretoria do Esporte
Clube União Jaguaryense, Lauro de Carvalho, para
presidente; Henrique Lanzoni, tesoureiro; Deolindo Ferrari, procurador; Carlos Turato, secretário e
Hugo Masotti, capitão. Em junho de 1920, demite-se o presidente do União. É eleito, em assembléia,
para substituí-lo o Sr. Hermínio José Masotti, oficial
do registro civil de Jaguary, era filho do 1º tabelião,
Ulisses Masotti. O clube esportivo preocupava-se
com a educação e criou uma classe de alfabetização
noturna onde nesta época freqüentavam 18 alunos.
A diretoria também reformou o antigo campo do
União, o Berlim. Ela convocava assembléias para
decidir sobre o aumento das mensalidades e entrada
de novos sócios. No início e final dos encontros era
comum o grupo esportivo ter palavras, frases de âni-

mo, versos que incentivavam em seu ideal de luta
e união. Em suas assembléias e pelejas este era o
o grito da associação: “Luz! Jovens ao campo! Ao
match da vida, Athletas do team do bem contra o
mal! Avante, campeão! Já sorri-nos na lida o goal
da Victória do nosso ideal!” O dinâmico grupo de
jovens esportistas além de manter a escola noturna
formou também um grupo dramático. Apreciavam o
Teatro. Aquela diretoria foi reeleita em novembro
de1921, com Hermínio Masotti, Henrique Lanzoni,
Carlos Turato, João Talarico e Hugo Masotti. Em
1922, “A Comarca” noticiou a apresentação do espetáculo teatral preparado pelo grupo dramático que
foi apresentado em sua sede social . O jornal publicou: “_ Graças aos esforços do Sr. Carlos Turato, estimado secretário, realizar-se-á hoje, na Villa de Jaguary, um atraente espetáculo em benefício daquela
associação esportiva. Além de espetáculo com artistas profissionais será apresentada a comédia “Maldita dor de dente ou “Um erro de imprensa”, desempenhada pelos inteligentes amadores jaguaryenses:
João Talarico, Primo Dester, Lindo Ferrari, Antônio
Masotti, Tico, Lazinho Penteado e Hermelindo Poltronieri. O Clube esportivo buscava jogos com os
times da região. Chegavam times de Pinhal, Itapira,
Campinas, Pedreira. E assim foi sucedendo diretorias e jogos que se realizavam na Praça Berlim. Os

demais eventos aconteciam na sede social do clube
na rua Cel. Amâncio Bueno, na quadra entre a Cândido Bueno e a Alfredo Engler, no local que foi, mais
tarde, depósito do Armazém de João Ferrari, depois
Oficina Mecânica de Mílton e Carlinhos Menna.
É fundada a Associação Esportiva de Jaguary cuja
primeira diretoria tomou posse em 13 de agosto de
1927. A Companhia Dramática Santos Silva apresentou-se em benefício do Esporte Club União Jaguaryense. Ocorrem jogos na Praça Berlim, bailes e
espetáculos
no Cine Central. Dia 28 de setembro
de 1930 a Associação Esportiva Jaguary promoveu
uma festa no Cine Odeon. Houve espetáculo teatral
em homenagem à Colônia Italiana, quermesse, Banda Musical e leilão. Houve Jogo contra o Conchal F.
Club. Reiniciando suas atividades a União Esportiva
Jaguaryense derrota o Cerrone F. C. de Campinas.
E assim o esporte de origem inglesa movimentava
a vida do distrito, empolgava os atletas e incentivava os torcedores, numa faina ininterrupta de jogos e
muitas atividades sócio-educativas, deixando a Vila
alegre: ”mens sana in corpore sano”. Tudo renascia
com os esportes.
Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Vida afetiva: os afetos
Sandra R. Ribeiro*
O estudo da razão tem sido privilegiado no interesse dos
homens, principalmente na ciência, pois os afetos têm
sido vistos como deformadores do conhecimento objetivo. Mesmo na psicologia, não são todas as teorias que
consideram a importância da vida afetiva, tendo, muitas
delas, priorizado apenas o estudo da cognição, das funções intelectivas.
Consideramos que estudar apenas alguns aspectos do homem é considerá-lo como um ser fragmentado, correndo-se o risco de deixar de analisar aspectos importante.
Como dizem os estudiosos no assunto.
A vida afetiva, ou os afetos, abarca muitos estados pertencentes à gama prazer-desprazer, como, por exemplo, a
angústia em seus diferentes aspectos, a dor, o luto, a gratidão, a despersonalização, os afetos que sustentam o temor
do aniquilamento e a afânise, isto é, o desaparecimento do
desejo sexual.
Ao procurarmos compreender a vida afetiva, é importante
adotarmos a terminologia adequada por tratar-se de uma
área de estudo repleta de nuances. Portanto, se até o século
XIX usavam-se indiscriminadamente, termos como emoção e sentimento, hoje, no estudo da vida afetiva, já fazemos uma distinção mais precisa entre esses sentimentos.
. A emoção: estado agudo e transitório. Exemplo: a ira.
. O sentimento: estado mais atenuado e durável. Exemplo:
a gratidão, a lealdade. Os afetos podem ser produzidos
fora do indivíduo, isto é, a partir de um estímulo externo,
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do meio físico ou social, ao qual se atribui um significado com tonalidade afetiva: agradável ou desagradável,
por exemplo. A origem dos afetos podem também nascer,
surgir do interior do indivíduo.
O universo dos afetos é comunicável na medida que as
representações de coisas e palavra formam, com os afetos, um complexo psíquico inelegível, importante lembrar
que, para a Psicanálise, não há afeto sem representação,
isto é, sem ideia. Se assim fosse, poderíamos ter a impressão que existe afeto solto dentro de nós, uma sensação de
mal-estar, por exemplo, isso porque a ideia à qual o afeto
se refere pode estar inconsciente.
O prazer e a dor são as matrizes psíquicas dos afetos, ou
se constituem em afetos originários. Entre estes dois extremos encontram-se inúmeras tonalidades, intensidades
de afetos, que podem ser vagos, difíceis de nomear ou
discriminados. Existem dois afetos que constituem a vida
afetiva: o amor e o ódio. Estão presentes na vida psíquica,
de modo mais ou menos integrado, associados aos pensamentos, às fantasias, aos sonhos e se expressam de diferentes modos na conduta de cada um.
Freud quando postulou a teoria do Complexo de Édipo,
concebeu-o como conflito desses afetos básicos (ambivalência de sentimentos), pois uma das suas principais
dimensões é a oposição entre “um amor fundamentado e um ódio não menos justificado, ambos dirigidos a
mesma pessoa”.

Uma publicação semanal da
ERGV Jornal Gazeta de Jaguariúna EIRELI ME CNPJ 24.638.802/0001-90
ENDEREÇO
Rua Cândido Bueno, 1299 - Sala 4 - Piso Superior (Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna - SP
CEP: 13910-033

Os afetos ajudam a avaliar as situações, servem de critério
de valoração positiva ou negativa para as situações de nossa
vida; eles preparam nossas ações, ou seja, participam ativamente da percepção que temos das situações vividas e do
planejamento de nossas reações ao meio. Essa função é caracterizada como função adaptativa. Os afetos também têm
uma outra característica, eles estão ligados à consciência, o
que nos permite dizer ao outro o que sentimos, expressando, através de palavras, nossas emoções. Contudo os afetos são enigmáticos para quem sente. Exemplo: “quando
temos muitos motivos para não gostar de alguém de quem
gostamos; ou quando deveríamos ser gratos a alguém de
quem temos raiva. Há motivos dos afetos que estão fora
do campo da consciência; nem mesmo quem os vivencia
consegue explicar, só sente a estranheza daquele sentimento que parece fora do lugar”. Os afetos também podem ser
enigmáticos para aqueles que os supõem em nós a partir de
alguma expressão, isso porque, muitas vezes, nossa reação
não condiz com o que sentimos ou com que a pessoa não
esperava, ou seja, nem sempre o comportamento está em
conformidade com nossos afetos, os quais não queremos
(ou não podemos) demonstrar.
Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão Psicológico CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

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

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

Os artigos não refletem
necessariamente a mesma
opinião deste jornal
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Apaixonado pelo agro, Dr. da Roça lança
Mariadita Senepol Jaguariúna
O foco é trabalhar e desenvolver a raça na região expandindo a atuação a nível nacional
ANDRESSA CRUZ

Paula Partyka
O Dr. da Roça (Caius
Godoy) traz para Jaguariúna a raça bovina Senepol
com o projeto Mariadita
Senepol Jaguariúna, em
parceria com o Centro de
Equoterapia de Jaguariúna
(CEJ). Seu foco é colocar
a raça onde merece, nos
altos.
“Conheci o Senepol há
uns cinco anos, em um
projeto que fui convidado a participar como advogado especializado no
Agro. Vi pessoalmente no
Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, de 2017, e
me apaixonei pelo gado.
Fiquei com isso na cabeça
e agora apareceu a oportunidade de trabalhar diretamente com a raça, fazendo
conexões com diversos
profissionais que também
trabalham com o Senepol
ou que desejam fazer melhoramento de raça. E tudo
está se encaixando muito
mais rápido do que eu poderia imaginar”, conta o
Dr. da Roça.

Utilizada especialmente
para aumentar a qualidade
de rebanhos de produção
de carne, com ênfase no
Brasil para o cruzamento Senepol com Nelore e
Angus, a raça Senepol tem
batido recordes de venda
ano a ano no Brasil. Com
expressivo crescimento no
rebanho brasileiro, essa é a
aposta de Dr. da Roça que
pretende tornar Jaguariúna
referência neste quesito.
“É uma raça nova no
Brasil, com pouca informação e o Caius está se
conectando com pessoas
chaves. Ele vai ser o centro
dessas relações que se comunicam”, diz a mentora e
Gestora do CEJ, Veridiana
Mellilo.
A origem do Senepol é
resultado da combinação
entre a raça N’Dama e a
raça Red Poll. Esta mescla
resultou nas bases do Senepol: uma raça precoce, rústica, mocha, 100% taurina,
adaptada ao clima tropical
e com características de
excelência para produção
de carne. A raça Senepol
está presente em países

de todos os continentes,
com dezenas de milhões
de indivíduos, sendo considerada referência genética quanto o assunto é o
aumento da performance
de rebanhos destinados a
produção de carne em regiões de clima quente. “É
um animal utilizado muito
para melhoramento genético. Então se pode cruzar o
Senepol com outras raças
para ter um bezerro mais
pesado, por exemplo”, explica Dr. da Roça.
As instalações da Mariadita Senepol Jaguariúna
estão nos últimos detalhes.
O escritório, localizado
dentro da propriedade em
que se encontra o CEJ,
está quase pronto. Apesar
disto, o gado ainda não
está por aqui, uma vez que
espaço para ele ainda está
em processo de adaptação
pela necessidade de chuva.
“O foco é trabalhar e
desenvolver a raça na região expandindo a atuação
a nível nacional”, diz Dr.
da Roça. “O Dr. da Roça
será responsável pelo fortalecimento da raça no

Gazeta Regional visita instalações da Mariadita Senepol

Brasil, disso não me faltam dúvidas”, afirma Veridiana.
História
O nome do projeto
Mariadita Senepol nasceu com o propósito de
homenagear a bisavó do
Dr. que chamava-se carinhosamente de bisa Dita e

faleceu com 99 anos no sítio da família, sua avó que
chamava-se Maria e sua
mãe que também se chama
Maria. “Nada mais justo
e digno do que fazer uma
homenagem a elas”, diz o
Dr. da Roça.
Serviço
Contatos: (19) 99215.4852

E-mail:
caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br /
contato@veridianamellilo.
com
Site: www.mariaditasenepol.com.br / www.centrodeequoterapia.org
Endereço: Chácara Meia
Lua, S/N – Bairro: Tanquinho Velho CEP: 13.910001 – Jaguariúna

Prefeitura de Jaguariúna
Acerte promove dia de autógrafos com mini autores
lança concurso púbico com
livros, Graziella direito a fotógrafo, mesa
O Acerte Centro de alunos puderam
de salgados e presentes
Viaro.
quase 100 vagas
Ensino Complementar, d e s e nv o l v e r
A Prefeitura de Jaguariúna publicou na edição
de sexta-feira, 16, da Imprensa Oficial dois editais
para a realização de concurso público com cerca
de 100 vagas em mais
de 70 cargos nas mais
diversas áreas da Administração municipal, com
salários que variam de
R$1.689 a R$12,2 mil.
Nos editais 10 e
11/2021, há vagas para
todos os níveis de escolaridade (ensino fundamental, ensino médio ou técnico e ensino superior),
para áreas como saúde,
educação, segurança pública, obras, administração, entre outras.

Serão contratados professores, bombeiros, médicos, motoristas, agentes
operacionais, arquitetos,
jardineiros, assistentes sociais, guardas municipais,
técnicos de enfermagem,
entre outros. A relação
completa de cargos está
disponível nos editais.
Confira no canal Imprensa Oficial, no portal da
Prefeitura clicando aqui.
As inscrições para o
concurso podem ser feitas de 29 de julho até 20
de agosto, exclusivamente no site da Fundação
Vunesp clicando aqui
(Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista).

em parceria com o SuperAutor, fez com que o
projeto acontecesse na
cidade de Amparo. Este é
um projeto de letramento
onde os alunos escrevem
e ilustram seus próprios
livros, onde o Super Autor dá todo o suporte para
que a escola possa então
desenvolvê-lo.
O projeto SuperAutor – Escreva sua própria
história, teve duração de
seis meses, onde foi trabalhado a escrita, a leitura e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
Os desenhos e a história
foram criados por eles
mesmos.
Por meio dele, os

a capacidade criativa
com a escrita e leitura. Participaram
seis crianças: Ana Lívia, Camille, Isadora, Thomas, Victória
e Yasmin. Além deles, os
pais de cada um e do fotógrafo Jõao Marcos.
Para apresentar o resultado do projeto, foi
realizada no sábado, 17,
uma tarde de autógrafos
no Acerte, organizada e
planejada pela diretoria
da escola e também por
quem desenvolveu com
as crianças o projeto dos

Neste dia
os mini autores passaram
a
tarde autografando
seus livros
e curtindo o
máximo possível
desse dia tão especial.
Todas as crianças amaram e sentiram-se muito
especiais autografando
os próprios livros, relata
Graziella.
“Foi uma tarde maravilhosa, tanto para nós
do Acerte como para
nossas crianças que se
sentiram
verdadeiros
autores em um evento
de autógrafos, que teve

especial para eles como;
certificado, guloseimas
e uma faixa com os rostinhos deles pendurada
em nosso portão para
que todos que passarem
na rua possam ver”.
O Acerte parabeniza
todas as crianças pelos
seus livros. “Estamos orgulhosos e maravilhados
com cada história que foi
criada e desenhada pelos
nossos pequenos. É muito gratificante podermos
ver que cada esforço e
batalha travada ao longo
de todo o projeto foram
recompensados com os
sorrisos e com a alegria
no rostinho dos mini autores”, finaliza Graziela.

rmc
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Artur Nogueira

Prefeitura anuncia
revitalização do prédio da
antiga biblioteca e teatro
A revitalização deve gerar muitos benefícios ao município
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio das
secretarias de Planejamento e Educação, anunciou a
revitalização do prédio da
antiga Biblioteca e Teatro
Municipal. O local, desativado desde 2011, aguarda
há anos por uma restauração, e o decorrer do tempo fez com que problemas
como infiltração e rachaduras surgissem no interior
do imóvel.
De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), a
revitalização deve gerar
muitos benefícios ao município. “Nossa gestão é
comprometida em manter
sempre viva a história do
município. Ao revitalizar
o prédio, a Prefeitura de
Artur Nogueira tem preservado o passado, cuidado do presente e pensado
no futuro”.
O imóvel está localizado na Avenida Fernando
Arens, no Centro, e já deu
lugar a escola Francisco
Cardona, ao Teatro, e aos
livros que compunham a
antiga Biblioteca Municipal. Centenário, o local
sediou histórias e eternizou
lembranças de pessoas que
passaram por lá desde outubro de 1920, quando ele
foi inaugurado.
Prestes a desmoronar
O secretário de Planejamento Fernando Arrivabene comenta que, infelizmente, o local sofreu

DIVULGAÇÃO

Local está desativado desde 2011, e o interior do imóvel sofre com
infiltração e rachaduras

duramente ao longo dos
anos. Isso porque, quem
entra no prédio hoje - um
século após a sua construção - se depara com rachaduras nas paredes, com o
forro de madeira completamente deteriorado por
cupim, com a pintura desgastada, e com o assoalho
de madeira todo quebrado.
Para o titular da pasta, os sinais de destruição
acusam a falta de cuidado
e de reparos que o patrimônio vem enfrentando.
“Um dos maiores problemas é o telhado. Tem muita infiltração. Parte da história nogueirense tem se
deteriorado com o tempo,
e um dos únicos patrimô-

nios históricos do município pode desabar a qualquer momento se nada
for feito. Vamos trabalhar
para que o aniversário de
102 anos do prédio seja
comemorado com ele já
restaurado”, enfatiza.
Arrivabene ainda pontua que a reforma no
prédio garantirá que ele
continue em pé por pelo
menos mais cem anos. O
também arquiteto e urbanista explica que a revitalização resgatará as características originais do
prédio, desde a pintura até
os detalhes de sua arquitetura que acabaram sendo
removidos entre uma reforma e outra.

Pedreira

Neste sábado, 17, ocorreu a
TennoCon 2021, que esta
no seu segundo ano com
transmissão totalmente
online, devido ao Covid-19, mas que não
impediu de surpreender os jogadores.
Todo ano entre os
meses de Junho e Julho
acontece a TennoCon,
esta transmissão feita pela
Digital Extremes, que antes da
pandemia era transmitida de um evento
físico, tem o proposito de informar os
jogadores, o que esperar nos próximos
meses ou anos e para quem assistes as
transmissões na Twitch, recebem presentinhos.
Para os jogadores de Xbox, se depararam com a instabilidade nos servidores, ocasionados com os inúmeros
jogadores ativos devidos a transmissão,
o problema foi resolvido rapidamente.
A pedido dos jogadores a Digital
Extreme tornou oficial, que o jogo vai
receber o suporte de Cross-Save que
permite o jogador acessar seu conteúdo em outro console, sem perder o
seu progresso e o
Cross-Play permite jogadores de diferentes consoles,
a jogarem juntos
e também permite
que o novos conteúdos, cheguem ao
mesmo tempo para
todos os jogadores.
Uma novidade
inesperada foi uma
versão Mobile do
Warframe.
Devido a uma
nova instabilidade

a Digital Extreme, enviou os cosméticos para todos os jogadores. Antes era preciso estar
no Satélite da TennoLive,
para receber.
Durante a experiência cinematográfica no
satélite da Tennolive, foi
revelado que Nidus será
o próximo prime a chegar
ao jogo e um conceito para
o novo Warframe já foi feito,
Caliban é uma mistura de Warframe e Sentients, Habilidade Passiva
de resistir aos tipos de Danos enquanto
continua a receber golpes, não apenas
para si mesmo, mas também para seus
Companheiros de Esquadrão.
A transmissão não falou só do jogo,
mas também que durante o evento conseguiram um total de $ 200.000, para a
Unity Project uma organização sem fins
lucrativos, que ajudam pessoas desabrigadas a mais de 15 anos.
Provavelmente na próxima atualização, volta para o jogo, as missões classificadas como Raids, para enfrentar a
Terceira Orb, que até então está desativada.
Por fim, o que
marcou a transmissão foi um
trailer com gameplay, de trinta minutos da jornada
que mais aguardada, para os jogadores de Warframe e a Nova
Guerra que chega
este ano, para todos os consoles.
Estas foram as
novidades que a
TennoCon 2021
trouxe.

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”.

Santo Antônio de Posse

Fundocamp deve destinar
R$500 mil ao município para
aplicação em ações contra a
pandemia do coronavírus
O prefeito de Pedreira,
Hamilton Bernardes Junior, participou nesta semana da reunião mensal
do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas
(RMC), em Indaiatuba, na
qual os prefeitos e representantes do Governo do
Estado no órgão aprovaram a forma de distribuição de recursos do Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano (Fundocamp)
para custear ações de enfrentamento à pandemia
da Covid-19 pelos 20 municípios.
Pedreira deve receber
R$500 mil. “Vamos utilizar esses recursos da
melhor forma possível
no combate à pandemia
da Covid-19. A Administração municipal segue
fazendo todo o possível
para garantir as condições de atendimento da

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico
Grandes novidades estão para
chegar a Warframe

Saúde, conscientizando
principalmente as pessoas a seguirem as normas
de prevenção e vacinar
nossa população o mais
rapidamente possível”,
ressaltou na ocasião o
prefeito Hamilton.
A divisão dos recursos
ficou assim: R$500 mil
para os municípios com
população de até 50 mil
habitantes, R$800 mil
para municípios com população entre 50 e 100
mil habitantes (incluindo
Nova Odessa), R$1,05
milhão para os municípios com 100 a 200 mil
moradores e R$1,3 milhão para as cidades com
população acima de 200
mil habitantes – levando
em consideração a estimativa populacional feita
pelo IBGE em 2020.
“Agora, encaminhamos
o manual aprovado pelos
prefeitos para os municí-

pios solicitarem o recurso, com a documentação
necessária. Feito isso,
elas abrem os processos
licitatórios de compra e
o recurso é liberado”, explica o diretor-executivo
da Agemcamp, Benjamim
Bill de Souza.
Na presença do superintendente do Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE), Francisco Loducca, os chefes
do Executivo da RMC
também discutiram a situação hídrica na região.
Já a retomada econômica
pós-Covid foi tema debatido entre os prefeitos e
o diretor-administrativo
do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE),
Guilherme Campos, e o
presidente eleito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP),
Rafael Cervone.

Saúde aumenta quantidade
de especialidades médicas no
Ambulatório Municipal
ANDERSON OLIVEIRA

Com o objetivo de
melhorar a qualidade da saúde pública
de Santo Antônio de
Posse, a Secretaria
Municipal da Saúde
aumentou a oferta de
especialidades médicas
no Ambulatório Municipal. Neste primeiro
semestre, foram iniciados os atendimentos de
hematologia, proctologia, endocrinologia,
medicina ocupacional,
além de terem sido ampliados os exames cardiológicos e contratado
mais um profissional
médico de ortopedia.
Ao todo, a unidade
conta com 16 especia-

A unidade conta com 16 especialidades médicas

lidades médicas, que
somaram apenas no primeiro semestre de 2021,
41.836 atendimentos. A
ampliação da oferta de
especialidades tem auxi-

liado em muito a rede de
atenção básica e consequentemente representa
um salto de qualidade na
prestação e oferta de serviços para a população.

Especialidades Médicas ofertadas no Ambulatório Municipal
Oftalmologia – Hematologia – Nutrição – Ortopedia – Proctologia – Ultrassonografia –
Urologia – Endocrinologia – Cardiologia – Medicina Ocupacional – Psiquiatria –
Psicologia – Otorrinolaringologia – Dermatologia – Gastroenterologia – Neurologia

Circuito das Águas
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Circuito das Águas

Dos 7 aos 70: Rede Clube
FM chega ao Circuito das
Águas
A região que é coberta pela 99.7 FM tem uma
população estimada em mais de 7 milhões de
habitantes alcançando importantes municípios
DIVULGAÇÃO

A Rede Clube FM, liderada pela Clube FM
105.5 de Brasília, estreou
recentemente sua mais
nova afiliada. A Clube FM
99.7 de Campinas está
veiculando, de forma definitiva, desde o dia 14. Ela
pode ser acessada clicando aqui.
A rede, em Campinas,
é gerida pelo Grupo ABC
de Comunicação, que também controla as emissoras Jovem Pan News FM
100.3 (jornalismo/esportes, implantada no mercado campineiro a partir do
ano passado e que também
é transmitida em 1230
AM), Clip FM 88.7 de Indaiatuba (formato jovem/
pop), Antena 1 Piracicaba
95.5 (adulto/flashback) e
Rádio ABC AM 1570 de

Monte Alegre do Sul

Município é contemplado no
Prêmio Funarte de Apoio a
Bandas de Música 2020
Monte Alegre do Sul
teve seus projetos habilitados no Prêmio Funarte
de Apoio a Bandas de
Música 2020, onde duas
bandas foram contempladas, a Banda Musical de Monte Alegre do
Sul com 3 instrumentos
e a Corporação Musical
Santa Cecilia com qua-

tro instrumentos. O Prêmio Funarte de Apoio a
Bandas de Música 2020
tem por objetivo distribuir gratuitamente até
cinco instrumentos de
sopro para 158 bandas
de música, totalizando
790 instrumentos, em
âmbito nacional.
Puderam
partici-

par grupos denominados “banda de música”,
“banda
municipal”,
“banda sinfônica”, “banda de concerto”, “banda
filarmônica”, “sociedade
musical” e orquestra de
sopro. A finalidade é realizar a ampliação ou reposição do instrumental
desses grupos.

Socorro

A rede já tem 38 filiadas e continua em expansão; Gazeta Regional é
parceira da rede

Santo André (popular/jornalismo, voltada à Grande São Paulo).
De acordo com diretor
Rick Galvão, a comunicação da rádio é animada.
“É uma rádio diferenciada. Hoje é a favorita. Está
agradando de 7 a 70”, diz.
A estação tem seu sistema irradiante instalado

em Amparo, em um morro que conta com mais de
1000 metros de altitude.
A Clube FM 99.7 é captada em mais de 40 cidades
como Campinas, Americana, Sumaré, Cosmópolis, Holambra, Mogi Guacú, Jaguariúna, Pedreira,
Amparo, Serra Negra e
Bragança Paulista.

Holambra

Tem início ao mutirão
oftalmológico com alunos da rede
pública municipal de ensino
DIVULGAÇÃO

Preparação para ser a cidade
mais Petfriendly do Brasil
A prefeitura municipal de Socorro, por meio
da Secretaria de Turismo, em parceria com
COMTUR e ASTUR,
iniciou nesta semana, a
preparação do projeto
Petfriendly. O mercado
pet no Brasil apresenta-se em ampla ascensão
nos últimos dez anos,
colocando o país em segundo lugar no ranking
mundial deste segmento.
O movimento Pet Friendly no Brasil apresenta-se em franca expansão,
consequência do forte
vínculo entre os brasileiros e seus pets, gerando
oportunidade de novos
negócios para muitas
empresas.
Socorro é uma cidade com grande poten-

cial para ser referência
como um destino turístico Petfriendly e se prepara para ser a cidade
mais equipada do Brasil.
Além de acolher com
carinho todos os membros da família, procura
incluir o pet na hotelaria, gastronomia, lazer e
varejo com segurança e
responsabilidade.
A primeira etapa foi
a contratação de uma
consultoria especializada no assunto, que dentro das ações previstas
estão incluídas, reunião
de preparação junto a
Secretaria de Turismo,
ASTUR e COMTUR
para o início do projeto,
levantamento da atual situação do destino, capacitação para adequação

dos empreendimentos,
criação de selo Petfriendly que terá níveis diferentes pet e para finalizar
a inauguração do projeto
juntamente com a “Praça
Pet” no Parque da Cidade que está prevista para
dia 04 de outubro que é
comemorado o dia dos
animais.
“Vemos que grande
parte dos visitantes da
cidade vem acompanhado de pets, esse projeto e
de extrema importância
pois, há também outros
animais de estimação
como coelhos, gatos,
porquinho da índia,
e
DIVULGAÇÃO
muitos deles fazem o
maior sucesso nas redes
sociais” explica a presidente da ASTUR, Ana
Luiza Presidente.

Serra Negra

Prefeitos querem base
do SAMU no município

A iniciativa oferece exames oftalmológicos

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, a
primeira-dama, Yvonne
Capato, e o vice-prefeito,
Miguel Esperança, acompanharam o início do projeto Primeiros Olhares. A
iniciativa, promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade em parceria com
os departamentos de Saúde, Educação e Promoção
Social, oferece exames oftalmológicos para alunos
da rede pública municipal de ensino. Estudantes
que precisarem de óculos
receberão a armação e as
lentes gratuitamente.
Cerca de 1.200 alunos
da pré-escola, do ensino
fundamental I e da Edu-

cação de Jovens e Adultos (EJA) participam da
primeira etapa da ação.
Inicialmente os estudantes passam por triagem
nas unidades escolares
em que estão matriculados. O processo inclui
a realização de um teste
de acuidade visual, que
verifica se o aluno apresenta alguma dificuldade
para enxergar. Caso seja
necessário, ele é direcionado para um médico especialista. Após a consulta, se for identificado que
será preciso o uso de óculos, o estudante receberá
a armação e as lentes gratuitamente na escola em
que estuda. A iniciativa

é realizada com recursos
da reciclagem de lixo do
município.
“Por meio do Primeiros Olhares, queremos
melhorar o dia a dia e, sobretudo, o rendimento escolar dos estudantes”, diz
a primeira-dama e presidente do Fundo Social,
Yvonne Capato. “Nós
sabemos que muitos dos
problemas de aprendizagem estão associados a
dificuldades para enxergar”, explicou Fernando. “Este é um trabalho
importante, que envolve
toda a comunidade e que
irá, sem dúvidas, garantir
um futuro melhor para
nossos alunos”.

O Prefeito de Serra Negra Elmir Chedid
recebeu nesta semana
a visita do Prefeito de
Monte Alegre do Sul e
Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Turismo do Circuito das
Águas, Edson Rodrigo,
acompanhado dos vereadores Amarildo Ortiz e
Edson Gratti, com o objetivo de discutir a implantação de uma base
do Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência (SAMU) em Serra
Negra para atender os
municípios da região.
Na ocasião, os representantes de Monte Alegre do Sul entregaram ao
Prefeito, acompanhado
do Chefe de Gabinete,
Rodrigo Demattê Angeli, um ofício solicitando
a intermediação de uma
reunião com o Deputado
Estadual Edmir Chedid
para tentar viabilizar o

SAMU. “Temos o objetivo de sempre melhorar
os serviços de Saúde e a
instalação de uma base
do SAMU é um compromisso que assumimos com a população.
Por isso agradeço ao
Rodrigo e os vereadores pelo apoio. Certamente é um desejo dos
nossos vereadores também e esperamos mais
essa conquista para a região”, diz Elmir.

Amparo

Canil da GCM recolhe maconha,
cocaína e crack no Jardim Brasil
No início da semana a
Guarda Civil Municipal
(GCM) de Amparo recolheu maconha, cocaína e
crack na região do Jardim Brasil. Os GCMs do
Canil, inspetor Fernando
e Bruno receberam a denúncia por volta das 16h.
Segundo apurado, na

rua Amapá, a informação relatava que algumas
pessoas ligadas ao tráfico
de drogas estariam frequentando muito aquela
área. A guarda levou o
cão Google para a missão. Na varredurra, o
animal sentiu o odor das
drogas e apontou o local

onde estava uma sacola.
Na embalagem foram
encontradas 141 porções
de maconha, 71 porções
de cocaina e 15 porções
de crack. As drogas foram entregues para a
Polícia Civil. Na Delegacia, as providências
foram tomadas.

jaguariúna
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“Quem se adapta é quem mais se
destaca”, diz empresário jaguariunense
que prosperou durante a pandemia
Adaptação e coragem foram fundamentais para o empresário Adriano Nishikawa guinar seus negócios
Há cerca de 13 anos
o empresário Adriano
Nishikawa, proprietário
da Opção Calçados e Opção Moda Íntima, começou seu negócio. Vindo de
uma família com veia empreendedora, ele topou o
desafio em um ramo ainda
desconhecido, mas acreditando no seu potencial.
Primeiro nasceu a
Opção Calçados, em sociedade com outros dois
empresários. Em 2011
Adriano comprou as
duas partes e hoje ele é o
único dono.
Depois disso, realizou
uma pesquisa com seus
consumidores e notou a
carência da moda fitness,
moda praia e íntima na

cidade. Falou com sua
esposa e logo nasceu a
Opção Moda Íntima. “E
aí fizemos nova pesquisa, achamos as melhores
marcas do Brasil, fizemos
um mix bacana e adaptamos aqui na loja. Não escolhemos preço, mas sim
produtos de qualidade”,
afirma o empresário.
De acordo com Adriano, a cada ano as lojas
crescem mais e isso é fruto do trabalho com marcas
que prometem e entregam
qualidade. Mas, com a
pandemia, ambas as lojas
sofreram. “No começo de
2020 tínhamos feito toda
a programação do ano:
dia das mães e coleção de
inverno, por exemplo. Foi

um investimento muito
grande e ficamos assustados”, conta.
Mas, um tempo depois houve a reabertura
do comércio e aí sim as
lojas voltaram a ter um
fôlego, apesar da necessidade de abaixar as portas
novamente no fim do ano.
“Mas 2020 foi muito bom
porque temos um relacionamento legal com nossos fornecedores e conseguimos negociações.
E, graças a Deus, não
precisamos dispensar nenhum funcionário”, conta
aliviado.
Neste cenário, a pandemia fez com que Adriano
motivasse seus colaboradores a trabalhar mais com

a divulgação nas redes
sociais e contato com os
clientes pelo WhatsApp,
mas percebeu que a adesão não estava muito legal.
A partir daí, tirou do papel um projeto de e-commerce onde o cliente pode
comprar online e retirar
na loja e também serve
como uma vitrine virtual
para agilizar o processo
de venda. “Agora nossos
clientes podem comprar
24h por dia, mesmo a física estando fechada, os
clientes podem acessar de
onde estiver e a hora que
precisar”, explica.
Antes disso as lojas já
contavam com o canal do
WhatsApp, que ainda é
mantido. “Mas às vezes o

cliente quer olhar as fotos
de vários ângulos, preços,
formas de pagamento. No
site ele tem acesso ao nosso estoque. É uma vitrine
que ajuda a melhorar a
experiência de compra”,
acrescenta Adriano.
Atualmente os estoques das lojas são a nível local e regional, mas
o desejo do empresário é
expandir para conseguir
atender todo o estado e,
posteriormente, o Brasil.
Inclusive, as lojas já conseguem atingir algumas
cidades de Minas e Nordeste. “Essa é uma vantagem de trabalhar com
marca boa”, diz.
Adriano se orgulha em
conseguir atender os di-

versos públicos com marcas de qualidade. Mas,
além disso, orgulha-se de
toda a sua equipe e organização, controle interno
e atendimento. “Temos
um atendimento humanizado, pois eu tenho experiências com alguns sites
e empresas muito grandes
em que ficamos largados.
Então me orgulho disso”,
afirma.
A empresa conseguiu
prosperar fortalecendo
a parceria com os clientes, fornecedores e colaboradores. “Eu falo para
todos que aqui não tem
patrão e funcionário. Somos um time. Cada um
no seu papel e na sua
função”, finaliza.

Campanha de doação de leite da igreja
Presbiteriana arrecada quase dois mil litros
Com o apoio dos fiéis,
o Espaço de Vida Presbiteriana em Jaguariúna arrecadou quase dois
mil litros de leite em três
meses com a campanha
“Doe leite, doe vida!”.
As doações foram entregues para a Secretaria
de Assistência Social do
município que consegue
direcioná-las exatamente
para quem precisa.
A campanha teve início ainda quando não estavam sendo realizados
os cultos presenciais, por
conta da pandemia. Mas,
ainda assim, o resultado
da arrecadação foi satisfatório. Os fiéis se organizaram e conseguiram
fazer suas doações no
primeiro sábado de cada
mês.
No primeiro mês, a

primeira arrecadação foi
de 300 litros, a segunda
de 1 mil litros e a terceira de 500 litros. Segundo o Pastor Carlos
Roberto Miranda, a ideia
é continuar arrecadando enquanto a pandemia
perdurar e futuramente
transformar a campanha
em projeto que continue
ajudando a comunidade.
Com o retorno dos
cultos, Carlos acredita
que as doações devem
aumentar. “O convívio
comunitário é o diferencial. Fico feliz em estarmos participando, de
uma maneira pequena,
mas participando. Essa
é nossa missão de fato.
Não estamos fazendo
nada além do que deveríamos”, diz.
A igreja Presbiteriana

DIVULGAÇÃO

Doação realizada para a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna

está há oito anos na cidade e sempre que podem
fazem projetos sociais
respeitando seu tamanho.

Operação Força Total apreende dois
DIVULGAÇÃO

“Para mim, é a razão de
ser. A igreja não deveria
existir só para dentro,
muitas vezes existe, mas

por algum erro. A missão
da igreja, propriamente
dita, com base na Bíblia,
é para fora. É alimentar.

Seja com a palavra, mas
também alimentar a partir do arroz, feijão, leite”, finaliza o Pastor.

Prefeitura volta a realizar feira do
produtor rural
IVAIR OLIVEIRA

Feira do produtor volta a ser realizado no Parque dos Lagos e no Florianópolis
Operação jaguariunense

Começou na noite
de quarta-feira, 21, em
Jaguariúna, a Operação Força Total. Com
apoio de viaturas de
Força Tática e BAEP,
a operação deflagrada

tem o intuito de fazer
patrulhamento preventivo com vistas a roubo
e furtos de veículos e
outros roubos.
Até o momento dois
homens foram presos

por policiais do pelotão
de Jaguariúna na prática
de furto em uma fábrica desativada pela Praça
Emílio Marconato. As
operações seguem por
tempo indeterminado.

A tradicional Feira do
Produtor Rural de Jaguariúna voltou a acontecer
no estacionamento da
Unidade Básica de Saúde
(UBS) Florianópolis, em
Jaguariúna, nesta semana.
O evento organizado pela
Secretaria Municipal de

Meio Ambiente em parceria com a Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Semar-SP) e Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São
Paulo (Faesp), tinha sido
suspenso devido à pandemia de coronavírus.

A Feria do Produtor
Rural foi criada em outubro de 2018, e oferece
qualidade, preço e, principalmente, grande variedade das hortaliças, queijos,
embutidos e defumados
que são produzidos no
próprio município.

Morungaba
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“Semana do Bebê” é realizada no município
A programação on-line de atividades é aberta ao público em geral
A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba promove a 10ª Semana Regional do Bebê
2021, com uma programação on-line de atividades abertas ao público em
geral, ao longo da primeira semana de agosto. O

evento marca as ações que
integram o Programa “São
Paulo pela Primeiríssima
Infância”, uma iniciativa do Governo do Estado
de São Paulo em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal,
municípios paulistas e

ONG’s, para promover o
desenvolvimento integral
das crianças, do nascimento aos três anos.
O programa visa melhorar a qualidade do
atendimento e os cuidados
oferecidos às gestantes e
às crianças, promover o

Assistência Social
realiza 12ª Conferência
Municipal

trabalho integrado entre
os vários setores envolvidos e mobilizar a sociedade em prol a esta importante fase da vida. Pelo
segundo ano consecutivo
o Comitê Municipal pela
Primeiríssima
Infância
de Morungaba realiza

toda a programação pela
internet, devido às ações
contra a disseminação da
Covid-19, evitando aglomerações durante a pandemia.
A programação foi organizada e será promovida
pelas do Departamento de

Dia D: 369 morungabenses
recebem 1ª dose de vacina
contra Covid-19

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Foram vacinadas pessoas com 35 e 36 anos

Conferência online

A Prefeitura de Morungaba, por meio do
Departamento de Ação e
Inclusão Social, realizou
a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento realizado
on-line teve como tema
“Assistência Social: direito do povo e dever do
Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades
e garantir proteção social”.
A conferência contou

Educação, Departamento
de Saúde, Departamento
de Ação e Inclusão Social
e Fundo Social de Solidariedade. A programação
pode ser acompanhada
pelo canal do Youtube
da Prefeitura de Morungaba clicando aqui.

com a psicóloga social
Fabiana Belintani que
levou aos participantes
uma palestra com o tema
“O sujeito de direito na
política pública da assistência social”, com
reflexões sobre o papel
do Estado, sociedade e
usuário no Sistema de
Assistência Social. Também foram apresentadas
as propostas e realizada a
eleição do delegado e suplente representantes do
município que serão en-

caminhados para a Conferência Estadual.
Para a diretora do departamento de Ação e Inclusão Social de Morungaba, Monique Molena,
as conferências são espaços de caráter deliberativo que oportunizam o
debate e avaliação da Política de Assistência Social e a proposição de novas diretrizes, no sentido
de consolidar e ampliar
os direitos socioassistenciais dos seus usuários.

O “Dia D” de Vacinação contra a Covid-19 em
Morungaba atendeu 369
munícipes que receberam
a primeira dose no sábado, 17, no Polo de Vacinação. Organizado pela
Prefeitura de Morungaba,
por meio do Departamento de Saúde, o Dia D recebeu os cidadãos na faixa etária de 35 e 36 anos.
As pessoas com essa
idade que não conseguiram se vacinar devem
comparecer ao Polo de

Vacinação, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 15h,
e levar CPF, RG e Comprovante de Residência.
O Polo de Vacinação de
Morungaba fica na Rua
Virgília Alves de Carvalho Pinto, nº 400 - Vila
Nova (antigo Hospital).
Vacina contra a fome
A campanha “Vacina
Contra a Fome” é uma
iniciativa que está estimulando as pessoas que
vão se vacinar a levarem

um quilo de alimento da
cesta básica ao local de
vacinação. A doação é
opcional. A pessoa contribui apenas se puder e
quiser. Pode ser arroz,
feijão, macarrão, leite em
pó.
A iniciativa é do Governo de SP e a realização
da Prefeitura de Morungaba, em uma parceria do
Departamento de Saúde,
Departamento de Ação
Social e Fundo Social de
Solidariedade.
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O lugar onde a natureza
e a cidade se encontram.

LOTEAMENTO FECHADO
LOTES A PARTIR DE

ENTRADA
AtÉ

+

o melhor

250m²

PARCELAS

investimento da região.

60x

direto com a loteadora

VIVER COM
QUALIDADE DE VIDA
E PERTO DE TUDO.
bem estar e SEGURANÇA PARA SUA FAMÍLIA.

Área de lazer
Quadra de areia
Salão de festas e reunião
Espaço gourmet
Play ground
Área verde
Portaria
NAGA CABLE PARK

RUA MARANHÃO
BAIRRO

SÃO PEDRO
ALTO DE

CONDOMÍNIO
VITÓRIA RESIDENCE

SÃO PEDRO
R E S I D E N C I A L

PLANTÃO DE

vendas
Av Marginal, 15 . em frente ao MC Donald’s e NO LOCAL:
Rua Dr.Horácio Poltronieri, s/nº . Bairro São Pedro . Jaguariúna

realização:
VDJ Sol Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E
19

97109-0999

19

99792-2630

MORAR COM LIBERDADE
E QUALIDADE DE VIDA.
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Pandemia traz novas
formações acadêmicas
O Banco Mundial publicou nesta semana o relatório final de um estudo
intitulado “Emprego em
Crise: Trajetória para Melhores Empregos na América Latina Pós-Covid-19”.
O relatório, como o próprio nome já deixa claro,
busca avaliar o impacto
da pandemia do novo coronavírus sobre a geração
de emprego e renda nos
países que compõem a
América Latina e o Caribe. Dentre estes países que
são abarcados pelo estudo
está obviamente o Brasil.
E por isso é importante estarmos atentos para os números apresentados pela
pesquisa.
É necessário termos em
mente que este tipo de resultado é uma estimativa e
não obrigatoriamente significa que a realidade econômica da região seguirá
exatamente o caminho
apontado pelo relatório do
Banco Mundial. A importância deste tipo de estudo
e dos documentos que ele
gera está na fotografia do
cenário econômico atual
que eles nos apresentam
e na capacidade que eles
nos geram de adotar medidas que revertam quadros
negativos de forma mais
ágil do que caso o cenário
não sofra nenhuma grande
mudança com relação ao
que se apresenta hoje.
Neste tipo de relató-

rio os responsáveis pelo
estudo e que emitem o
documento final apresentam não certezas, mas
expectativas para o futuro. Neste caso expectativas de um futuro que
desejamos evitar. Para os
economistas do Banco
Mundial, os salários dos
trabalhadores da região
com formação de nível
médio serão afetados por
pelo menos nove anos
considerando o ano de
início da pandemia.
O estudo apresenta um
cenário um tanto quanto
positivo para os profissionais com formação de
nível superior, segundo o
relatório estes profissionais não sofrerão com os
efeitos da pandemia quanto a questões salariais e
o impacto na geração de
emprego para os mesmos
será de curta duração.
Ao meu ver, isso apenas significa que profissionais que possuem uma
atuação específica e bem
qualificada no mercado
de trabalho conseguirão
se manter ativos mesmo
que a economia apresente uma recuperação lenta.
Entendo que esta previsão
não deva ser limitada aos
profissionais com ensino
superior uma vez que não
é apenas a mão de obra
com ensino superior que
se apresenta especializada em determinadas ati-

vidades. Profissionais que
possuírem grande proficiência no desempenho de
suas atividades conseguirão manter-se em posição de destaque dentro do
mercado e, portanto, serão
menos afetados.
Outra preocupação da
instituição é com o crescimento da mão de obra informal neste período. Para
o Banco Mundial o crescimento da parcela da população que ficará trabalhando informalmente é algo
preocupante, pois eles enxergam como uma grande
massa da população que
estará sujeita a uma situação de precarização da
relação trabalhista. Eles

Edilaine Alves
Analista de Crédito e
Cobrança
Eip Cred

veem como uma situação
de risco para o trabalhador comum que poderá
se ver em uma balança
desigual no momento de
exigir garantias diante do
empregador em uma situação de informalidade.
Para a população comum o trabalho informal
não chega a ser este grande vilão que é para os estudiosos. Para o povo que
está se vendo em busca
de renda neste momento de dificuldade gerado
pela pandemia, o emprego mesmo que informal
é uma solução para as
dificuldades atuais. Neste
sentido é necessário ver
que o emprego informal

não precisa de fato ser
visto como um problema,
mas também não deve ser
visto como uma solução.
O emprego informal
possibilitará que esta parcela da população consiga
se reestruturar para dar
início ao processo de recuperação que será necessário para muitos e a partir
desta previsão de futuro
mais seguro que se apresentará através da renda
proporcionada por meio
da atividade informal esta
parcela da população conseguirá planejar e buscar
o seu retorno para a atividade de trabalho formal.
“A crise econômica
gerada pela pandemia da
covid-19 ressaltou a importância de renovar os
instrumentos de proteção
social a fim de proteger a
renda contra os choques
canalizados por meio do
mercado de trabalho, no
Brasil e no mundo”, afirma
o documento do banco.
O relatório também
indica a importância que
programas de auxílio financeiro possuem neste
período de pandemia para
garantir a saúde financeira dos trabalhadores, mas
que também tiveram alguns problemas em sua
execução. “O alto valor
do pagamento inicial dos
programas de desemprego, juntamente com sua
curta duração, resultam

em incentivos ao uso excessivo de benefícios do
desemprego, mas com um
apoio abaixo do ideal, que
não beneficia aqueles propensos a períodos de desemprego mais longos”.
Para a população brasileira que se preocupa com
o futuro que está reservado para o nosso país e se
teremos a capacidade de
nos anteciparmos e evitarmos que esta crise tenha
uma duração tão extensa
quanto a descrita no relatório. O próprio documento indica que este tipo
cenário poderá ser revertido através de reformas
legais que tratem do setor
trabalhista, benefícios garantidos ao trabalhador e a
economia nacional. Se refletimos veremos que atualmente reformas político
econômicas estão em pauta no congresso nacional o
que pode nos indicar uma
rápida reversão do cenário atual.
Como afirmei anteriormente o documento do
Banco Mundial não nos dá
soluções ou certeza, mas
nos permite nos atentarmos evitarmos um problema antes que ele aconteça.
Restará para a população
ficar atenta sobre como
os políticos buscarão evitar tais problemas e que o
mercado também se regule neste período para garantir soluções.

jaguariúna de mãos dadas
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Comércio de SP: confiança do empresário subiu
10,91% em julho, mostra pesquisa da FECAP
O Índice da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)
registrou alta de 10,91%
na confiança do empresário do comércio do estado
de São Paulo no mês de
julho, quando comparado
com junho de 2021. O Índice Geral registrou 135,26
pontos, na série sem ajuste
sazonal. Todos os indicadores se encontram acima dos
100 pontos, o que indica
otimismo.
O Índice Momento Atual
apresentou alta de 13,64%,
na comparação com o mês
anterior, registrando 129,15
pontos. O resultado foi influenciado pelas vendas
e encomendas, 11,33%
(126,46 pontos) e 15,85%
(122,51 pontos) acima do
verificado em junho de
2021, respectivamente.
A situação geral dos negócios (+13,89%), também
melhorou quando comparado com o mês anterior,
atingindo 138,49 pontos.
Com o avanço da vacinação, sendo São Paulo o
primeiro estado a vacinar
(com uma dose) metade
da população contra Co-

vid-19, um maior movimento de clientes pôde ser
visto nos comércios paulistas. Mas, apesar da recuperação econômica, o desemprego continua em alta,
abrindo espaço para a volta
dos camelôs na Av. Paulista, Brás e 25 de Março, que
aproveitam a passagem de
clientes nestas regiões de
comércio, trabalho e lazer.
Os resultados do Índice Futuro, que registra as
expectativas para os próximos três meses, apresentou
alta, na comparação com
o mês anterior (+7,45%),
registrando 144,42 pontos.
Os resultados do Índice Futuro se devem as expectativas de vendas para os próximos três meses, com alta
de 9,05% (151,03 pontos),
quando comparamos com o
mês anterior. As expectativas de encomendas futuras
tiveram uma alta de 5,75%
(quando comparado com
junho de 2021), alçando
137,80 pontos.
De acordo com o comunicado de 21 de julho do
Governo do Estado de São
Paulo, 288 municípios não
apresentaram novas mortes

por Covid-19 na última semana, esses dados não só
refletem os resultados da
vacinação, mas também indicam o caminho para nova
flexibilizações. Mesmo com
a variante delta, o vice-governador disse que “não há
expectativa” de mudar o
planejamento de encerrar a
atual fase de transição em
31 de julho. As novas medidas melhoram as expectativas dos empresários, que
esperam aumento da capacidade de ocupação dos estabelecimentos.

Índice FECAP de
Expectativa nos Negócios
Composto pela compilação de informações sobre as empresas do comércio varejista do Estado de
São Paulo, o IFECAP considera o desempenho atual
das vendas a clientes e das
encomendas a fornecedores, bem como a avaliação
geral da situação atual do
negócio. O índice avalia
ainda informações sobre
as expectativas dos empresários quanto às vendas e encomendas para os

próximos três meses.
O IFECAP - Índice
FECAP de Expectativa
nos Negócios consiste em
um indicador baseado em
metodologia largamente
utilizada por diversos países. Há mais de 12 anos,
a FECAP coleta dados e
calcula mensalmente o índice, que avalia a situação
atual das empresas do comércio varejista, com informações sobre o desempenho atual das vendas e
das encomendas.
A escolha do comércio

varejista como universo da
pesquisa se deve ao fato de
ser esse setor o elo entre a
indústria em geral e o consumidor final, uma vez que
grande parte da produção
de todos os setores da economia acaba circulando de
alguma forma pelas empresas do comércio. Seu principal uso refere-se à previsão do nível de atividade
da economia, isto porque
o índice procura avaliar a
expectativa real dos empresários em relação às
variáveis chaves, como encomenda a fornecedores e
venda ao consumidor final,
ou seja, a antecipação do
comportamento da produção e renda.
O IFECAP é composto
pela compilação de informações sobre o desempenho atual das vendas e das
encomendas, bem como a
avaliação sobre a situação
atual das empresas do comércio varejista. Consideram-se ainda informações
sobre a expectativa dos
empresários quanto ao desempenho das vendas e das
encomendas para os próximos três meses.
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Direitos e deveres

É possível a rescisão de contrato de telecomunicação
em caso de má prestação de serviço
Esse tema é importante
trazer ao conhecimento de
todos, pois muitos acabam
entendendo que tal contratação não é possível quando
se trata de contrato com empresas prestadoras de serviços de telecomunicação.
Tais serviços são aqueles de linhas telefônicas
móveis ou fixas, pacotes
de internet, a quantidade
de contratação em megabits (Mbps), que na
maioria dos casos as fornecedoras desses tipos
de serviços acabam não
cumprindo e fornecendo
megabits menor do que é
de fato contratado.
Essa situação ocorre
com frequência em nosso
País, sendo que na maioria
das vezes o consumidor é
influenciado pelas constantes ligações das operadoras
de telefonia para contratar
pacotes de serviços na promessa de muitas vantagens.
Quando o consumidor
decide aceitar esse tipo de
contratação, sendo que em
alguns casos, faz portabilidade para outras operadoras, isso vai gerar fidelidade
com a nova operadora.
Vale lembrar que em
muitos casos essa fidelidade
não é nem comunicado ou

explicado ao consumidor,
por isso cabe atenção especial na hora da contratação
ou migração para outra operadora.
As pessoas sempre perguntam o que se pode fazer nesse sentido, quando
a nova operadora não está
cumprindo com a sua parte
no novo contrato. Os serviços são precários e sem condições de uso, seja ele por
diversas formas e problemas que no fim gera muita
dor de cabeça.
O primeiro passo é registrar junto a nova operadora, reclamações pela
má prestação de serviços,
nunca se esqueça de solicitar o número do protocolo
das reclamações e contestações sobre as situações
que você consumidor está
enfrentado.
Muitas pessoas esquecem-se de pegar, marcar e
guardar esses protocolos,
que na hora de buscar os
seus direitos, isto é, em sede
do Procon ou do Judiciário,
se fará mais que necessário,
por fazer parte das comprovações das reclamações realizadas junto à sua prestadora de serviço.
Quando a operadora
que o consumidor contra-

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

tou ou fez portabilidade
não atender às reclamações e contestações dos
consumidores, o caminho
é abrir um processo no
Procon ou de preferência
na Justiça, caso queira.
Será necessário ter provas dos alegados, ai que os
protocolos são importantes para provar os alegados
pelo consumidor.
Na maioria das vezes
que o consumidor pede a
rescisão contratual, sempre houve da sua operadora que terá que pagar
a multa por fidelização,
além, é claro, de ameaçar
que o CPF do consumidor

será negativado junto aos
bancos de devedores.
Porém, temos a Resolução de nº 632, de 07 de
março de 2014 da Anatel,
em especial o seu Artigo 56,
Parágrafo Único, diz assim
textualmente, vejamos.
Art. 56. O Consumidor
pode rescindir o Contrato
de Prestação do Serviço celebrado na Oferta Conjunta
de Serviços de Telecomunicações a qualquer tempo
e sem ônus, ressalvada a
multa decorrente da inobservância do Contrato de
Permanência.
Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consu-

midor, antes do término do
prazo previsto no Contrato
de Permanência, decorrer
de descumprimento de obrigação legal ou contratual
da Prestadora com relação
a qualquer um dos serviços
da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações,
deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo
o Contrato de Prestação do
Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da
prova da não-procedência
do alegado.
Ou seja, a prestadora de
serviços não poderá cobrar
multa de fidelização na hipótese de descumprimento

de obrigação legal ou contratual. E mais, caberá a
empresa o ônus da prova
do que fora alegado pelo
consumidor.
Ainda, veja-se o que
está disposto no § 5º do
artigo 58 da mesma resolução, ipsis litteris:
§ 5º O consumidor poderá comprovar descumprimento individual de
contrato, no caso do funcionamento do serviço de banda larga fixa (SCM), realizando no mínimo 10 (dez)
testes no canal oficial em
dias e horários diferentes,
nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações
- RQUAL.
Lembre-se de mencionar
para a sua operadora o seu
direito, caso ela não resolva
definitivamente o seu problema, o consumidor que
se sentir prejudicado poderá
procurar a Anatel ou o Procon para relatar a situação e
intermediar uma resolução
para o problema. Ainda,
caso não tenha seus problemas resolvidos, é possível
também recorrer ao poder
judiciário para garantir a tutela dos seus direitos.
Por hoje é só, felicidades
e bom final de semana!!!

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

Bom dia, caro leitor.
A partir dessa publicação tratarei sobre os parâmetros avaliados em uma
análise nutricional de solo
para fins de correção e
adubação para cultivo.
Você pode estar dizendo, “tudo bem”, mas, quais
são esses parâmetros?
Então, vamos lá.
Normalmente em uma
análise nutricional de solo
são avaliados os seguintes
parâmetros; pH (Acidez),
Matéria Orgânica, Carbono Orgânico, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio,
Sódio, Enxofre, Alumínio
e Hidrogênio + Alumínio
(Acidez Potencial). Com
os valores obtidos em laboratório para esses parâmetros, pode-se calcular
outros índices tais como
Capacidade de Troca de
Cátions (CTC), Soma de
Bases (SB) e Saturação de
Bases (V%).
Também pode-se calcular a Saturação do
Alumínio, do Cálcio, do
Magnésio, do Potássio,
do Hidrogênio e do Sódio
na CTC.
Com esses valores po-

de-se efetuar os cálculos
da necessidade de calagem e adubação do solo
de acordo com a cultura a
ser instalada na área.
Além desses parâmetros, os quais são denominados de Macronutrientes
Primários e Macronutrientes Secundários, tem-se
também a avaliação dos
MICRONUTRIENTES
tais como Ferro, Manganês, Cobre, Zinco e Boro.
Em alguns casos pode-se determinar também o
Cobalto e o Molibdênio.
No entanto esses dois últimos elementos normalmente são supridos por
aplicação via foliar quando notado a sua deficiência.
Para completar, temos
também a determinação
dos parâmetros de textura do solo. Esses parâmetros são denominados de
em conjunto de Granulometria do Solo. Os parâmetros mais comumente
avaliados são o teor de Argila, Silte, Areia Grossa e
Areia Fina. Estes parâmetros são importantes para
os cálculos de irrigação, o

manejo e aplicação da calagem e da adubação.
Para todos esses parâmetros temos tabelas para
interpretação dos índices
ideais para cada um deles
e, através dessa interpretação pode-se chegar aos
cálculos da adubação e
calagem do solo. Quanto
mais parâmetros avaliados, mais completa fica
a sugestão de adubação e
calagem do solo.
Esses tipos de análises
são as análises nutricionais mais comuns para
se determinar o nível nutricional de um solo, novas tecnologias e tipos de
análise estão sendo desenvolvidas para que se possa
chegar a dados com maior
precisão.
Porém, de nada adianta
as pesquisas com metodologias mais precisas se
o agricultor ou o técnico
não souber como retirar
corretamente a amostra de
solo para análise.
Está sendo desenvolvido um tipo de análise para
determinar a quantidade
de enzimas associadas
aos ciclos do enxofre e do

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Empresas agro e produtores rurais
No contexto do direito
de sucessão, a Holding
Familiar é uma boa estratégia para executar o
planejamento dessa sucessão. Por meio dela,
pode-se administrar o patrimônio de forma mais
eficiente, além de facilitar
todo o procedimento após
o falecimento do titular.
A holding familiar é,
então, uma forma de transmissão do patrimônio aos
sucessores enquanto o titular ainda se encontra vivo.
No contrato social, os sucessores são colocados
como sócios junto com o
titular do patrimônio, com
isso, cada uma das pessoas
detém cotas. Apesar dessa
transferência, nesse contexto da holding, o titular
ainda continua no controle
e na administração do patrimônio.
Procedimento da Holding
É necessário fazer um
contrato social, no qual
serão estabelecidos os sócios, sucessores e tipo societário (S/A ou LTDA).
Nesse estatuto, também se-

rão colocadas as regras de
administração, de sucessão
e a parte da cota que cabe a
cada um. Essas cotas, que
são doadas ainda antes do
falecimento do titular, são
feitas com reserva de usufruto vitalício.
Dentre os bens que
integram uma holding, é
possível existir: imóveis,
bens móveis, títulos privados, ações, valores em
dinheiro, direitos contratuais, propriedades intelectuais.
Outras diretrizes, como
cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade,
incomunicabilidade, hipóteses sobre doação, também são recomendadas no
documento. Nessa parte, é
aconselhável ter o acompanhamento de um advogado
especialista na área.
Após o falecimento do
titular, os sucessores farão
a averbação do óbito.
Vantagens
• simplifica o planejamento da sucessão familiar;
• há benefício tri-

butário, ao deixar de recolher o imposto de renda
como pessoa física e passar a recolher como pessoa jurídica;
• distribui o patrimônio ainda em vida, evitando dores de cabeça aos
herdeiros e sucessores;
• evita brigas, justamente porque já está tudo
decidido no documento;
• há um ITCMD de
valor mais baixo, pois a
base de cálculo é menor,
abrangendo cada cota;
• haverá proteção do
patrimônio do titular;
• elimina a necessidade de abrir documento
de partilha ou inventário;
• impede que alguns
sucessores (no caso de não
serem desejados pela família) tenham alcance ao patrimônio do titular.
Verificamos, então, que
a estratégia da holding
familiar traz vários benefícios, principalmente no
processo do planejamento
da sucessão, protegendo o
patrimônio e diminuindo a
burocracia existente após o
falecimento do titular.

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

carbono. Essas enzimas
auxiliam na avaliação da
saúde do solo. Essa tecnologia é denominada como
BioAs e está sendo desenvolvida pela EMBRAPA
em parceria com outras
empresas.
Esse tipo de análise
será de muita utilidade
porque colaboram em
muito para que se possa
medir o potencial nutricional do solo.
Se hoje esqueci de citar algum ou alguns parâmetros utilizados, complementarei nos artigos
futuros.
Até a próxima semana,
quando estarei escrevendo sobre o parâmetro pH
e como ele é determinante
para um excelente nível
de nutricional do solo.
Um ótimo final de semana, com a certeza de
uma vindoura semana
cheia de prosperidade em
nome do SENHOR JESUS CRISTO.
Contato:
ECOFARM
AGROAMBIENTAL
(19) 99363-8210
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A arte de se estudar Direito

Prof. Marcelo Fortuna destaca os motivos pelos quais essa profissão é tão importante para a sociedade
DIVULGAÇÃO

Por que cursar a faculdade de Direito? Afinal, é tão
simples consultar uma lei e
descobrir os deveres e direitos que eu tenho, não é? Nas
redes sociais, encontramos
muitas pessoas sem qualquer
formação jurídica criticando
decisões judiciais, leis e a
própria Constituição. Então,
qual seria o sentido de cursar
por cinco anos a faculdade
de Direito?
O primeiro passo para
essa resposta é: o que é o
Direito?
Essa pergunta é fundamental. Muitos dedicam
suas vidas para formular
uma resposta racional sobre
o que seria o Direito e mesmo assim não a encontram.
A única certeza que temos é que o DIREITO NÃO
É SINÔNIMO DE LEI.
O Direito é o produto de
nossa cultura. Na essência,
o que importa não é saber o
conceito de Direito, mas sim
o que ele pode fazer para a
sociedade. O Direito deve
buscar a tolerância, o desenvolvimento, a dignidade, o
respeito, a solidariedade, a
igualdade e, principalmente, a mudança daquilo que
está errado! Ora, o Direito
não pode se contentar com
o que é errado. O Direito
deve corrigir o errado. Nós,

Marcelo Forli Fortuna. Juiz de Direito. Ex-Promotor de Justiça. Graduado, Mestre e Doutorando em Direito pela PUC/SP. Gestor acadêmico do
curso de Direito do Grupo UniEduK

juristas, devemos ser operários da reconstrução dos
valores constitucionais, da
dignidade, liberdade, igualdade e fraternidade.
Se o sistema não funciona, devemos buscar soluções. Se a democracia é
falha, precisamos desen-

volvê-la. Se a Constituição
não tem efetividade, vamos
alcançá-la. Se há violência,
vamos semear a paz. Se há
criminosos, vamos incrementar ressocialização. Se
há destruição do meio ambiente, devemos preservá-lo. Se há pessimismo, va-

mos disseminar otimismo.
E é aqui que se insere a
FACULDADE DE DIREITO. É na faculdade que
aprendemos não só as respostas, mas como chegamos a elas. É na faculdade
que aprendemos o caminho,
o raciocínio, o senso crítico,

enfim, as consequências de
nossas ações.
No Grupo UniEduK, buscamos desenvolver o Direito
como ele é: mais humano

que legal, mais prático que
racional, mas real do que
ideal. Por isso, valorizamos
a sala de aula, a relação aluno e professor. A aula tem
vida, pois é participativa, dinâmica e apaixonante. Nesse momento, somos levados
à reflexão, ao debate, ao conhecimento de temas instigantes que nos fazem nutrir
um sentimento especial por
uma sociedade mais justa.
Portanto, voltando à
pergunta inicial: por que
fazer Direito? Porque o Direito é uma arte e não uma
mera técnica, que se consolida nas reflexões e críticas
feitas em sala de aula. Porque o Direito é uma virtude, uma habilidade que se
desenvolve na experiência
diária. Porque o Direito é
vivência e não mera burocracia. Porque, com o Direito, podemos melhorar a
sociedade que vivemos. E
por que fazer parte do Grupo UniEduK? Porque aqui
sabemos que Direito não é
sinônimo de Lei e estamos
preparados para desenvolver as competências necessárias para o atual mercado
de trabalho.
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Esporte Morungabense

3ª Interior Cup tem início no dia
11 de setembro e conta com mais
de 2.000 garotos de 11 a 14 anos
Devido à melhora no
quadro da pandemia, mas
seguindo todos os decretos
estaduais, municipais e os
protocolos de segurança, tem
início no dia 11 de setembro
a terceira edição do Interior
Cup e na oportunidade a
comissão organizadora está
acreditando que agremiações
devem estar participando.
A princípio está sendo
projetado a formação de
quatro grupos (A, B, C e D)
contendo quatro ou cinco
equipes em cada um desses
grupos. Está sendo analisada
também a forma de disputa,
pois a competição contará
com a participação de quatro
categorias, sendo elas, o sub
11 (2010), sub 12 (2009), sub
13 (2008) e sub 14 (2007).
O 3ª Interior Cup terá
uma média de 25 jovens atletas inscritos por categoria
e aproximadamente 2.000
garotos e, de acordo com a
Comissão Organizadora, a
competição terá jogos aos
sábados e domingos pela manhã e deve terminar no dia
11 de dezembro, porém, se
necessário serão marcados
jogos em alguns dos feriados
entre os meses de outubro e
novembro, inclusive não está
descartada a possibilidade da
realização de jogos durante a
semana a tarde. Certo mes-

mo é que a competição irá
acontecer e será um sucesso
à exemplo das edições anteriores.
Essa terceira edição terá
várias novidades, começando pela implantação de um
aplicativo (Copa Fácil) onde
poderão ser observados todos
os detalhes da competição,
assim como, atletas inscritos, tabela, súmulas, regulamento, artilheiros, fotos das
equipes, entre outras informações. Novidade também
na arbitragem onde a mesma
deverá ser terceirizada, dessa
forma, melhorando a organização e facilitando o trabalho
e a logística dos responsáveis
das equipes.
Outra novidade importante também será
na categoria sub 11, a qual,
será disputada com 10 atletas
na linha e 1 no gol, ou seja,
não terá campo reduzido nessa edição já pensando em na
adaptação dos jovens talentos
para 2022.
Seguindo o formato das
edições anteriores a Interior
Cup será disputada regionalmente em sua primeira fase
onde as equipes jogam entre si dentro do próprio grupo com jogos de ida e volta,
classificando-se para a segunda fase as quatro equipes
melhores colocadas de cada
categoria em cada grupo. A

partir da segunda fase acontecem os cruzamentos entre
as grupos em dois jogos, no
sistema de mata-mata.
O Interior Cup foi idealizado e organizado por três
gestores de futebol de base
no início 2018 e contou com a
participação de cinco clubes,
Guarani F C, E C Rio Branco
de Americana, A A Internacional de Limeira, Primavera E C de Indaiatuba e Grêmio São Carlense. Em 2019
a competição contou com a
participação de seis clubes
com a inclusão do S C Atibaia, em 2020 a competição
não foi realizada devido ao
covid-19. Para 2021 a expectativa do grande aumento de
clubes interessados em participar deve-se a vários fatores,
entre eles o longo tempo sem
competições de alto nível
técnico, a excelência na organização e aos autos custos
das competições vinculadas
aos órgãos particulares, sendo que, no Interior Cup esse
custo chega a ser 60% abaixo
do que se é cobrado normalmente
em outras
competições.

Prof. Julio
do Vadu

Jovem jaguariunense treina com
atleta que representa o Brasil
nas Olimpíadas de Tóquio
DIVULGAÇÃO

Netinho representa o Brasil em Tóquio

O jovem jaguariunense
Davi Guilherme da Silva
Reis treinou recentemente com Edival Marques
Quirino Pontes, também
conhecido como Netinho
que representa o Brasil nos Jogos Olímpicos
que começaram nesta
sexta-feira, 23. Netinho
é um atleta brasileiro de

Davi, jovem jaguariunense

taekwondo que conquistou a medalha de ouro
nos Jogos Olímpicos da
Juventude 2014 na categoria até 63 kg.
Davi treina taekwondo com o professor José
Luiz em Jaguariúna e está
morando e treinando em
Rio Claro, na equipe Pro
Team, e tem esse contato

com Netinho. Para ele,
uma grande oportunidade. “A equipe é uma das
melhores do País e também tem grandes atletas
como o Netinho, Valéria
Rodrigues e outros. Coloca além dos professores, Carmen Carolina e
Nicholas Pigozzi que tem
muitos títulos.”, diz.
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EDITAIS DE PROCLAMAS

Andréa Poltroniei

Antônio Marcos Poltronieri

Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

CRECI - F 56.375

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais do
município e comarca de JAGUARIÚNASP, faz saber que exibiram os documentos
exigidos por lei, a fim de se casarem:
JONATAS DAVID LELIS e MARIA FERNANDA TORRES. Ele, de nacionalidade Brasileira, microempreendedor,
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 26 de junho
de 1993, residente e domiciliado Na Rua Carlos Luporini,
Nº 99, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de
GLÁUCIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA LELIS e de ELISA
MOTA DA SILVA LELIS. Ela, de nacionalidade Brasileira,
atendente de caixa, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP,
no dia 15 de maio de 2000, residente e domiciliada na Rua
Amoreira, Nº 432, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha
de JOSÉ CARLOS TORRES e de MARCIA ANTONIA ALVES FELIPPE TORRES.

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

LEONARDO ALVES STEGANI DA SILVA e VICTÓRIA
DA SILVA ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira,
farmacêutico, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia
24 de julho de 1997, residente e domiciliado na Rua Carlos
Droveto, Nº 88, Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA, SP,
filho de FARCEL URY STEGANI DA SILVA e de LUCIANA CRISTINA ALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira,
Recepcionista, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia
16 de dezembro de 1999, residente e domiciliada na Rua
Carlos Droveto, Nº 88, Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDSON ROBERTO DE ALMEIDA e de
VALÉRIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA.

• 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

CHARLES DA COSTA FERREIRA e AMANDA FRANCISCA DA CUNHA. Ele, de nacionalidade Brasileira, publicitário, solteiro, nascido em SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU, PR, no dia 30 de outubro de 1990, residente e domiciliado na Rua Daimler João Husch Pereira, Nº 534, Jardim
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de CIRINO FERREIRA e
de SANTINA DA COSTA. Ela, de nacionalidade Brasileira,
administradora, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia
11 de janeiro de 1994, residente e domiciliada na Rua Rita
Villela de Andrade Lima, Nº 158, Jardim Cruzeiro do Sul,
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA CUNHA
e de MARIA SENHORA FRANCISCA DA CUNHA.

• 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

TALGINO EUFROSINO JUNIOR e LUANDA DUARTE
NEVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, Operador de empilhadeira, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 28
de dezembro de 1993, residente e domiciliado na Rua Atilio
Rodrigues Bueno, Nº 121, Jardim Boa Vista II, JAGUARIÚNA, SP, filho de TALGINO EUFROSINO e de ELZA
MARIA ZACARIAS EUFROSINO. Ela, de nacionalidade
Brasileira, analista comercial, solteira, nascida em PADRE
PARAÍSO, MG, no dia 20 de junho de 1993, residente e
domiciliada na Rua Yasuo Iseki, Nº 13, Chácaras Bocaiúva
Nova, CAMPINAS, SP, filha de JAIME PEREIRA NEVES
e de MARIA DUARTE FERREIRA.

• 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

LUIZ CARLOS JUSTINO e MARIA JOSÉ MARASSATO
BASSAN. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário público municipal, solteiro, nascido em SERRA NEGRA, SP,
no dia 20 de dezembro de 1979, residente e domiciliado na
Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ JUSTINO e de NEUZA DA SILVA JUSTINO.
Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica, viúva, nascida
em AMPARO, SP, no dia 19 de março de 1959, residente e
domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEVERINO MARASSATO e de ANTONIA LOURENÇO DA CUNHA MARASSATO.

• 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

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

GLAUCO RODRIGO VALENTINI e SABRINA SOUZA
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, almoxarife, divorciado, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no
dia 31 de maio de 1983, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP,
filho de ADEMIR ANTONIO VALENTINI e de VALDETE
GUIMARÃES VELENTINI. Ela, de nacionalidade Brasileira, advogada, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no
dia 23 de dezembro de 1986, residente e domiciliada na Rua
Oito, Nº 60, Residencial Parque dos Ipês, JAGUARIÚNA,
SP, filha de PEDRO APARECIDO DA SILVA e de CLEIDE
DE SOUZA SILVA.
JOSÉ LUIZ DO PRADO e MICHELE CRISTINA NASCIMENTO ZAMBONI. Ele, de nacionalidade Brasileira,
construtor, solteiro, nascido em JAGUARIAÍVA, PR, no
dia 21 de agosto de 1984, residente e domiciliado na Rua
Dr. José Emílio Pires Bergamasco, Nº 183, Vila Primavera,
JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ PRESTES DO PRADO
e de RAQUEL FERRAZ DE ARAUJO DO PRADO. Ela,
de nacionalidade Brasileira, auxiilar de produção, solteira,
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 01 de julho de 1989,
residente e domiciliada na Rua Dr. José Emílio Pires Bergamasco, Nº 183, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de
HELIO DA CUNHA ZAMBONI e de LOURDES APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS.
THOMAS EDWARD HUFF e ÁUREA SALVADOR DE
MEDEIROS CALDAS. Ele, de nacionalidade Americana,
industriário aposentado, divorciado, nascido em OHIO EUA, no dia 11 de julho de 1953, residente e domiciliado na
Rua Onda, Nº 415, Residencial Ana Helena, JAGUARIÚNA,
SP, filho de HARRY SHERMAN HUFF e de DOLORES
YVONNE HUFF. Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária, solteira, nascida em PONTALINA, GO, no dia 16 de
setembro de 1948, residente e domiciliada na Rua Onda, Nº
415, Residencial Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filha de
CASTULO MEDEIROS NETO e de RUTH MEDEIROS.
LUCIANO DE OLIVEIRA ROCHA e CAMILA REGINA
DA SILVA OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira,
funcionário público estadual, divorciado, nascido em ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, SP, no dia 16 de maio de 1977,
residente e domiciliado na Rua Maria Florian Astini, Nº 238,
Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA, SP, filho de IVAN
APARECIDO DA ROCHA e de MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA ROCHA. Ela, de nacionalidade Brasileira, Recepcionista, solteira, nascida em LIMEIRA, SP, no dia 10
de outubro de 1986, residente e domiciliada na Rua Maria
Florian Astini, Nº 238, Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA,
SP, filha de BENEDITO LUIS DE OLIVEIRA e de IVANICE JACINTO DA SILVA OLIVEIRA.

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

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

 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 02/2018

Processo Seletivo nº 01/2018

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração de
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017,
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço
sobredito, no período de 23 de julho de 2021 à 29 de julho de 2021, no horário das 09:30hs às
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração de
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº 0001/2017,
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço
sobredito, no período de 23 de julho de 2021 à 29 de julho de 2021, no horário das 09:30hs às
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP ou no local informado pela
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018. O candidato que não
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
121º

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia
Candidato
Crislaine Inayara Da Cruz

Classificação
36º

Ana Carolina Eschiavi

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Classificação
47º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Ana Carolina Elias Arsuffi

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia
Candidato

Holambra, 23 de julho de 2021.

Holambra, 23 de julho de 2021.

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

JAGUARIÚNA, 22 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
RESERVA DO JAGUARY, situado à Rua José Dias, 100, Reserva do Jaguary, Jaguariúna/SP, para a
Assembleia Geral Extraordinária no dia 29/07/2021, (Quinta-feira), no Shopping Jaguar Center
Plaza, situada na Rua Cândido Bueno, 1299, Centro – Jaguariúna/SP, em primeira convocação às
19h, com quórum de 2/3 (dois terços), ou em segunda convocação às 19h30, com qualquer
número de interessados, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia:

1. Corrigir e atualizar o endereço da associação perante os órgãos competentes.

Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores legais para
este fim, estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia.

É direito de o associado votar nas deliberações da assembleia e dela participarem, ESTANDO
QUITE, conforme art. 1335, III do Código Civil.

Jaguariúna, 24 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY

