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Estabelecimentos podem funcionar até 0h e com 
80% da capacidade a partir deste domingo, dia 1º

Centro de Equoterapia de Jaguariúna, o 
maior da América Latina, comemora 20 anos

Ministério da 
Saúde confirma o 
credenciamento dos 
Postos de Saúde da 
Família de Pedreira

Após diversas reuniões com a equipe da Saúde municipal, a prefeitura de Jaguariúna decidiu reabrir os parques públicos. A 
notícia foi dada pelo prefeito do município, Gustavo Reis, nas redes sociais. “Eu acredito que seja uma atitude correta, prudente, 
sensata e responsável”, diz Gustavo.               Página 3

O horário de funcionamento 
está reduzido e são 
permitidas apenas 
atividades físicas individuais

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou na quarta-feira, 28, 
um relaxamento nas regras do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, que 
passam a valer a partir deste domingo, dia 1º. A partir desta data, as atividades econô-

micas podem funcionar até a meia-noite e a quantidade de clientes por estabelecimento 
também passa de 60% para 80%.                     
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O Centro de Equoterapia de Jagua-
riúna (CEJ) comemorou nesta semana, 
no dia 27 de julho, mais um aniversá-
rio. São 20 anos de trabalho com crian-
ças, jovens e adultos com necessidades 

especiais, ou alguma limitação física, 
psicológica ou comportamental. “Que 
venham mais 20 e mais 20 e mais 20 
anos pela frente”, deseja a gestora Ve-
ridiana Mellilo.    Página 3

O Diário Oficial da União, edi-
ção nº 140, de 27 de julho de 2021, 
publicou a Portaria nº 1.700, de 23 
de julho, do Ministério da Saúde, 
descredenciando equipes de Saú-
de da Família e equipes de Aten-
ção Primária, pela ausência de in-
formação de cadastro no Sistema 
Cadastro Nacional de Estabeleci-
mento de Saúde. Ao todo, 133 mu-
nicípios em todos os estados bra-
sileiros foram citados na Portaria 
nº 1.700 do Ministério da Saúde 
e uma pequena parcela atendeu as 
exigências, entre elas Pedreira. 
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Prefeitura de 
Jaguariúna 
reabre parques 
públicos

É necessário respeitar os protocolos de segurança e saúde, usando, obrigatoriamente, máscara de proteção, manter a distância mínima de 1,5m das pessoas e usar álcool em gel 
para higienização das mãos

Equipe comemora o sucesso dos 20 anos reabilitando pessoas

Pedreira possui dez Postos de Saúde

Rede municipal 
de ensino de 
Holambra amplia 
retorno presencial 
a partir de 
segunda, 02
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Live do Bem 
reúne milhares 
de internautas e 
arrecada R$24 mil 
para Aidan

Página 4

Parlamentar 
destina mais 
R$150 mil à 
infraestrutura de 
Morungaba

Página 5

Jaguariúna realiza 
ação para acolher 
moradores de rua 
durante frente fria
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Após um ano de atraso as Olimpíadas de 
Tóquio tiveram inicio no dia 23 de julho e, 
desde então, muitas lições. O momento é de 
reflexão e aprendizado. 

Primeiro, idade é apenas um número: a 
skatista Rayssa Leal fez história ao conquis-
tar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio com apenas 13 anos e 7 meses de 
idade. Ela se tornou a atleta brasileira mais 
nova a ganhar uma medalha. 

Além disso, atletas nos mostram que 
saúde mental é tão importante quanto a saú-
de física. A americana Simone Biles, clas-
sificada em primeiro lugar na competição, 
desistiu das finais olímpicas para cuidar 
da sua saúde mental. Ela também deixou a 
prova por equipes com as provas ainda em 
andamento.

E como se não bastasse, o atleta bronze na 
natação, Fernando Scheffer nos mostra que 
devemos fazer com aquilo que temos, sem 
dar desculpas que atrasem nossos sonhos. 
Ele treinou em açude para as olimpíadas e 
conseguiu em sua primeira participação nos 
Jogos se aproximar do nadador Gustavo Bor-
ges, que conquistou a medalha de prata nos 
200 metros livre em Atlanta 1996.

Além de tudo isso, aquilo que mais pro-
curamos encontrar na internet: gente como a 
gente. Já estamos saturados de coisas fakes 
e o atleta Douglas Souza viralizou nas redes 
sociais pulando na cama da Vila Olímpica.

Lições que se aprendidas são grandes en-
sinamentos para nossas vidas. E, ainda há 
muitas disputas até o fim dos Jogos que com 
certeza trarão mais reflexões.

EDITORIAL
O que podemos aprender com as Olimpíadas até agora?
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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*

Imigrante italiana da Provín-
cia de Treviso, nasceu em 15 de 
outubro de 1879. Faleceu com 91 
anos de idade, no dia 24 de julho 
de 1970, em Jaguariúna. Residia 
na Fazenda Saint Cloud (São 
Cru), trabalhadores no Café. 
Grávida do primeiro filho, en-
contrando-se sozinha, precisou 
realizar o seu próprio parto. Me-
ses depois, socorreu uma vizinha 
que se encontrava na mesma si-
tuação. Um dia ela conversou so-
bre o ocorrido com Dr. Clemente 
Hottman Jr, médico campinense 
que clinicava na região. Ele in-
centivou-a a exercer a atividade 
de parteira, uma vez que havia 
carência de pessoa especializa-
da na região. Ele deu-lhe orien-
tações fundamentais de higiene 
e dos cuidados necessários com 
recém-nascidos, passando assim 
tal senhora a atender as mulheres 

da sua comunidade e das fazen-
das vizinhas. Mudou-se para a 
Vila de Jaguary, pois seu marido 
Luís Astini tornou-se ferroviá-
rio. Moravam ao lado da casa do 
chefe da estação. Casario, atrás 
do estacionamento dos cami-
nhões dos Bombeiros na Aveni-
da Marginal. Sob a luz do sol ou 
sob o clarão da lua, na estiagem 
ou com chuvas e trovoadas vi-
nham buscar a corajosa “Mam-
ma” para servir as parturientes e 
segurar os novos rebentos do vi-
larejo. Antigamente o transporte 
disponível era o carro-de-boi, o 
cabriolé, a carroça, a charrete, 
ou outro cavalo arreado. Assim 
a abnegada senhora atendia o 
povo graciosamente em dia de 
sol ou de chuva, em noites de 
luar  quentes ou frias.  Quando 
sentia o trabalho complicar-se, 
de pronto enviava mensageiro 

ao Dr. Clemente. Ele não hesi-
tava em atender a seu chamado, 
suspendia consulta para vir em 
socorro do nascituro e de sua 
mãe.  E a experiente parteira as-
sistia o médico até o nascimento 
e primeiros cuidados. Por mais 
de trinta anos atendeu parte das 
tradicionais famílias do Distrito 
de Paz de Jaguary: Gothardo, 
Chiavegato, Pires, Rizzoni, Sou-
za, Ferrari, Frachetta, Poltroniéri, 
Parisi e muitas outras... Ela sentia 
orgulho em dizer que nunca um 
bebê morreu em suas mãos. Pelo 
seu trabalho ofereciam-lhe algu-
ma quantia em dinheiro e os que 
não podiam, davam-lhe, como 
agradecimento, frangos, ovos, 
verduras, frutas. Desta forma, ela 
ajudava o seu marido no susten-
to de seus treze filhos: Achilles, 
Isolina, Ilva, Lino, Odilo, Alzira, 
Nair, Gumercindo, Ignez, Raul, 

Romeu, Julieta e José A Casa da 
Memória Padre Gomes precisa 
do relato de memórias destas ab-
negadas senhoras que atendiam, 
graciosamente, as parturientes 
necessitadas a qualquer momen-
to do dia, trazendo à luz as novas 
gerações que foram tecendo a 
história da cidade.Tragam a esta 
Instituição de Memória a história 
da Parteira que serviu a sua Mãe 
e foi a primeira a segurar-lhe nos 
braços. A municipalidade ho-
menageou-a dedicando-lhe um 
logradouro público: Rua Maria 
Florian Astini. Este tipo de Mu-
seu e/ou Arquivo Público pes-
quisa diariamente os relatos das 
memórias sobre estas pessoas 
abnegadas que exerceram as mais 
diversas atividades em benefício 
da coletividade. De posse tam-
bém da tradição oral, da recolha 
da “Memória dos Velhos”, as ins-

tituições fazem crescer a historia 
que também se alimenta de me-
mórias para suas pesquisas, pro-
curando salvar o Passado   a fim 
de compreender o presente e pla-
nejar o futuro. (Jacques Le Goff). 
O Presente alimenta-se da expe-
riência, da sabedoria do passado. 
Você que assimilou esta verdade 
e é o genealogista de sua Família 
já trouxe aqui estes dados pes-
quisados e estas memórias e his-
tórias contadas ou gravadas dos 
seus antepassados? Ainda que 
sejam rascunhos disformes, fotos 
envelhecidas  ou rasuradas orga-
nizaremos tal fonte,  pesquisare-
mos mais, com sua autorização 
publicaremos.  Cumpre registrar 
nossa História.  Atenciosamente 
gratos.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Dona Maria Florian Astini – 
Missão: parteira - II

João Rodrigues*

Neste ano de 2021, uma impor-
tante decisão terá que ser toma-
da em Jaguariúna e isto impac-
tará os 7.400 CNPJ existentes 
atualmente, bem como no dia 
a dia do cidadão, trabalhador e 
visitante, ano da revisão do Pla-
no Diretor, então você lÍder será 
uma figura muito importante 
para levar informação as pesso-
as, para que elas possam refletir 
sobre duas perguntas: 
Que cidade temos? 
Que cidade vamos querer para 
os próximos anos?
O Líder numa cidade tem um 
papel importantíssimo pois é 
aquele que conversará com as 
pessoas, verificará seus anseios 
e desejos, mas tem que ter em 
mente o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, 
pode até encontrar empecilhos, 
mas deve seguir em frente com 
perseverança e entusiasmo.

Cativando e inspirando as pes-
soas à sua volta, o líder tem que 
estar ciente dos problemas de 
sua cidade e trabalhar para que 
sejam resolvidos da melhor for-
ma possível, captando a opini-
ões e levando ao poder público,
Claro que educação, saúde, 
segurança, infra-estrutura são 
tópicos importantíssimos para 
serem contemplados no plano 
diretor e para isto é preciso 
estar aberto para debater e se 
permitir ouvir soluções do ci-
dadão.
O Líder na sua comunidade co-
nhece cada um e sabe se comu-
nicar com ele, faz aquilo que é 
certo e não aquilo que é conve-
niente. Os bons lideres fazem as 
pessoas sentirem que elas estão 
no centro das coisas, que a opi-
nião delas é muito importante 
para o sucesso da melhoria da 
cidade, com isto as pessoas se 

sentem valorizadas e isso dá um 
novo sentido as suas vidas (per-
tencimento).
É preciso que o líder seja hu-
milde, reconheça suas fraque-
zas, porém não se deixe abater, 
pois deve sempre cumprir o seu 
papel com amor e simplicidade, 
pois o resultado final é melhorar 
o ambiente e a vida das pessoas 
que ali residem ou trabalham.
Para ajudar o líder a levar infor-
mação de qualidade ao cidadão, 
veja um pouco sobre o que é o 
plano diretor.
O Plano Diretor é estabelecido 
pela Lei Federal 10257 de 10 de 
Julho de 2001 conhecido tam-
bém como Estatuto da Cidade e 
é obrigatório para todas as cida-
des acima de 20 mil habitantes.
O Estatuto da Cidade determina 
algumas delimitações que de-
vem estar presentes como:
- parcelamento, edificação e uti-

lização compulsórios de imó-
vel;
- direito de preempção (zonas 
especiais);
- direito de alterar onerosamen-
te o uso do solo;
- direito de outorga onerosa do 
direito de construir;
- operações urbanas consorcia-
das;
- direito de transferir o direito 
de construir;
Estas questões são indispensá-
veis no plano, porém é impor-
tante tratar do tema da preser-
vação ambiental, mobilidade 
urbana, habitação, saneamento 
básico, que são itens importan-
tíssimos para se viver numa ci-
dade e faze-la prosperar.
Porém como pode o cidadão 
saber de alguns pontos mais di-
dáticos e com um linguajar di-
ferente do que está habituado? 
Simples, você respondendo as 

duas perguntas acima já norte-
ará o líder em saber qual a sua 
visão de cidade.
Foi elaborado um formulário 
eletrônico onde você poderá dar 
sua sugestão ajudar a planejar a 
cidade que você deseja para os 
próximos anos. Aproveite e faça 
seu papel de cidadão conscien-
te em prol da melhoria de sua 
cidade. https://bit.ly/PPAJagua-
riuna
Uma cidade melhor é uma ci-
dade inteligente e ela é cons-
truída com líderes inteligentes 
que ouvem de fato o desejo dos 
cidadãos, seja você uma destas 
pessoas maravilhosas que en-
trarão para a história ajudando 
a planejá-la.

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

Líder - Plano Diretor

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
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Após diversas reuniões 
com a equipe da Saúde mu-
nicipal, a prefeitura de Ja-
guariúna decidiu reabrir os 
parques públicos. A notícia 
foi dada pelo prefeito do 
município, Gustavo Reis, 
nas redes sociais.

“Eu acredito que seja 
uma atitude correta, pru-
dente, sensata e responsá-
vel. Já está no momento 
de reabrir, já temos 70% 
da população vacinada, 
mas vamos adotar todos os 
protocolos de saúde para a 

segurança e bem estar de 
todos”, diz Gustavo.

Neste primeiro momen-
to os parques são abertos 
em horário reduzido, das 
7h às 18h. Na entrada há 
álcool em gel e cada indi-
víduo tem sua temperatu-

ra aferida. São permitidas 
somente atividades físicas 
individuais.

A prefeitura reforça que 
é necessário respeitar os 
protocolos de segurança e 
saúde, usando, obrigatoria-
mente, máscara de prote-

ção, manter a distância mí-
nima de 1,5m das pessoas e 
usar álcool em gel para hi-
gienização das mãos. Além 
disso, evitar o uso de bebe-
douros coletivos e utilizar 
garrafinha própria.

“Precisamos da consci-

ência e cooperação de vo-
cês. Sabemos que esporte 
é vida, é saúde. Então con-
forme a vacinação for avan-
çando e todos os nossos nú-
meros forem melhorando, 
nós vamos diminuir as res-
trições”, finaliza o prefeito.

Centro de Equoterapia de Jaguariúna, o maior da América Latina, comemora 20 anos

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

O Centro de Equotera-
pia de Jaguariúna (CEJ) 
comemorou nesta semana, 
no dia 27 de julho, mais um 
aniversário. São 20 anos de 
trabalho com crianças, jo-
vens e adultos com necessi-
dades especiais, ou alguma 
limitação física, psicológi-
ca ou comportamental.

O fundador, Wilson 
Mellilo comemora a traje-
tória. “Uma linda missão 
de vida. Agradeço a todos 
que direta ou indiretamente 
contribuíram para esse so-
nhos se realizar”, diz.

A gestora do CEJ e fi-
lha de Mellilo, Veridiana 
Mellilo, também celebra 
o aniversário tendo a clara 
percepção de que durante 
esses 20 anos não somente 
foram transformadas as vi-
das dos praticantes, como 
a vida de cada colaborador 
que faz parte da equipe. “É 
uma honra e uma felicidade 
comemorar a data ao lado 
de cada um que está aqui, 
especialmente ao do meu 
pai. Que venham mais 20 
e mais 20 e mais 20 anos 
pela frente”, deseja. 

O CEJ é referência em 
habilitação e reabilitação 
no Brasil e atua direta-
mente na vida das pes-
soas.  Possui registro no 
Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCAJ) e Conselho 
Municipal da Pessoa com 
deficiência (COMPED).  
Atualmente, possui 90 
mil metros quadrados, 
um picadeiro coberto com 
2.4000 m2, bebedouros 
com acessibilidade e água 
filtrada, duas rampas em 
alvenaria com barras de 

IVAIR OLIVEIRA

O horário de funcionamento está 
reduzido e são permitidas apenas 
atividades físicas individuais

Prefeitura de 
Jaguariúna reabre 
parques públicos

Parque dos Lagos

proteção, cantina, banhei-
ros adaptados e um par-
quinho adaptado. 

CEJ e CAJ
Em 2019, após perce-

berem a demanda por um 
atendimento especializa-
do para casos dentro do 
espectro autista, Wilson e 
Veridiana decidiram ex-
pandir a estrutura para a 
criação do Centro de Re-
ferência de Autismo de Ja-
guariúna (CAJ). Portanto, 
no CEJ recebem o trata-
mento portadores de do-
enças neurológicas, neu-
romotoras e psicológicas, 
enquanto o CAJ se dedica 
exclusivamente ao atendi-
mento clínico de pessoas 

dentro do espectro autista. 
O tratamento é estendido 
também às mães e fami-
liares dos praticantes e pa-
cientes, que encontram nos 
centros uma rede de apoio 
não só para seus filhos, 
como também para si.

Em agosto de 2020, a 
sede do centro foi inau-
gurada com 10 salas de 
atendimento e 550 metros 
quadrados de área. Atual-
mente, o CAJ atende +130 
crianças. A preocupação 
do centro de oferecer um 
tratamento mais completo 
possível para os seus pa-
cientes pode ser observada 

na variedade de profis-
sionais que compõem a 
equipe multidisciplinar de 

terapeutas e médico psi-
quiatra.

De pai para filha
Apesar de sua resistên-

cia inicial de misturar fa-
mílias e negócios, Veridia-
na assumiu o controle dos 
centros. No início, ela ape-
nas observava a rotina dos 
profissionais. Porém, com 
o tempo ela se tornou peça 
fundamental do trabalho. 

Em junho de 2019, 
Wilson trouxe a ideia da 
construção do CAJ e hoje 
os dois centros seguem 
em paralelo. No final do 
mesmo ano, em meio a 
uma reunião geral, o pai 
de Veridiana anunciou que 
estaria se aposentando no 

próximo ano, e passaria a 
administração dos centros 
para a filha. 

Passada a euforia da 
surpresa, Veri assumiu o 
desafio como fez com ou-
tras coisas na sua vida, se 
entregando de corpo, alma 
e coração aos projetos. Ela 
havia acabado de comple-
tar 30 anos, e já estava à 
frente de dois centros refe-
rências.

Mídias Sociais do CEJ 
Instagram: https://

www.instagram.com/cej_
jaguariuna/

Facebook: https://www.
facebook.com/cej.centro-
deequoterapiadejaguariu-
na/

Linkedin: https://www.
linkedin.com/company/
centro-de-equoterapia-de-
-jaguariuna/ 

Site: https://www.cen-
trodeequoterapia.org/ 

Mídias Sociais do CAJ 
Instagram: https://

www.instagram.com/caj_
jaguariuna/ 

Facebook: https://www.
facebook.com/caj.jagua-
riuna/ 

Linkedin: https://www.
linkedin.com/company/ca-
j-centro-de-refer%C3%A-
Ancia-do-autismo-de-ja-
guari%C3 %BAna/

Site: https://www.cen-
trodeautismo.com.br/

Equipe comemora o sucesso dos 20 anos reabilitando pessoas

ANDRESSA CRUZ
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Live do Bem reúne milhares de internautas 
e arrecada R$24 mil para Aidan
Transmissão solidária contou com participação especial dos instrumentistas Derico Sciotti e Diego 
Figueiredo, e alunos do Projeto Retreta

 Artur Nogueira

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Kena: Bridge of Spirits 
sofreu um adiamento, an-
teriormente previsto para 
o final de agosto o jogo 
será, até então, lançado 
no dia 21 de setembro. O 
motivo deste adiamen-
to é que o jogo precisa 
de um polimento maior, 
para todos os consoles. 
Kena: Bridge of Spirits 
será lançado para PlaySta-
tion 4, PlayStation 5 e PC. 

A EA Games na sua 
transmissão anunciou a 
compra da Codemasters e 
com esta aquisição junto 
com Grid Legends, que 
vai possuir um modo 
campanha, onde os joga-
dores vão construir sua 
carreira no mundo o au-
tomobilismo, assim como 
foi em F1 2021.  

Anunciada a nova tem-
porada de Apex Legends, 
que vai começar no dia 3 
de agosto, com atualização 
no mapa, novas armas e 
muito mais. 

Battlefield 2042 como 
já havia sido anunciado, 
não vai possuí História 
ou Cooperativo, será um 
jogo totalmente voltado ao 
modo de múltiplos jogado-
res, mas terá um modo de 
criação e personalização de 
mapas. O jogador poderá 
pegar o mapa, veículos e 
armas dos jogos anteriores 
para criar um mapa único. 
Battlefield 2042 chega dia 
22 de outubro deste ano, 
para todos os consoles. 

Por fim com um trailer 

de aproximadamente um 
minuto, mostra o retorno 
de um de seus maiores títu-
los Dead Space vai voltar, 
mas não para uma conti-
nuação e sim com um Re-
make, que será feito pela 
EA Motive um dos estú-
dios da EA Games, que foi 
responsável pela criação 
do Star Wars: Squadrons. 
Dead Space Remake será 
um exclusivo para Xbox 
Series, PlayStation 5 e PC 
e ainda sem previsão de 
quando vai chegar. 

No evento que teve no 
dia 17, a TennoCon, foi tra-
tado de vários assuntos e a 

revelação da jornada New 
War (Nova Guerra). A jor-
nada já começou a ser con-

tada, desde o evento Scar-
let Spear e depois com 
pequenas cinemáticas. A 
New War, basicamente o 
jogador vai olhar para o 
passado e para o futuro, 

para entender o motivo da 
invasão dos Sentients. 

O jogador também vai 
se deparar com novos ini-
migos, durante a jornada 
algumas perguntas podem 
ser respondidas como: Erra 

é criação do Balas ou re-
almente é o irmão da 
Lotus/Natah que sobre-
viveu ? Uma das Re-
compensas da New War 
é o Warframe Caliban 

este que é feito de partes 
de Warframes e Sentients. 

Outra recompensa é uma ar-
madura que vai depender de 
como será finalizada. Esta 
jornada poderá ser refeita 
para poder pegar, as varian-
tes da armadura. Além de 
tudo isso que foi apresen-
tado, mostrou a gameplay 
de três personagens o Sol-
dado Grineer Kahl-175, o 
engenheiro Corpus Veso e 
o Orokyn Teshin cada um 
com suas próprias jogabi-
lidades e motivações. Por 
mais que alguns citados 
sejam inimigos cada um 
terá desempenhará papeis 
importantes, para vencer a 
invasão dos Sentients, e vale 
destacar que o que foi apre-
sentado foi uma pequena 
parte da jornada. 

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”.

EA Play, Kena: Bridge of Spirits 
e Warframe

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

Ministério da Saúde confirma 
o credenciamento dos Postos 
de Saúde da Família

 Pedreira 

O Diário Oficial da 
União, edição nº 140, de 
27 de julho de 2021, pu-
blicou a Portaria nº 1.700, 
de 23 de julho, do Minis-
tério da Saúde, descreden-
ciando equipes de Saúde 
da Família e equipes de 
Atenção Primária, pela 
ausência de informação 
de cadastro no Sistema 
Cadastro Nacional de Es-
tabelecimento de Saúde. 
Ao todo, 133 municípios 

em todos os estados bra-
sileiros foram citados na 
Portaria nº 1.700 do Mi-
nistério da Saúde e uma 
pequena parcela atendeu 
as exigências, entre elas 
Pedreira.

O município pos-
sui dez Postos de Saúde 
(PS) e todos estão devi-
damente credenciados 
no Sistema Nacional de 
Estabelecimento de Saú-
de. “Quero destacar nesta 

oportunidade o excelente 
trabalho desenvolvido por 
toda equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde, co-
mandada pela Ana Lúcia 
Nieri Goulart, que além 
do atendimento realiza-
do junto à população não 
descuida da parte burocrá-
tica que garante o repasse 
de verbas pelo Governo 
Federal”, destaca o pre-
feito Hamilton Bernardes 
Junior.

A “Live do Bem” rea-
lizada com apoio da Pre-
feitura de Artur Nogueira 
reuniu milhares de inter-
nautas. Com participação 
especial dos instrumen-
tistas Derico Sciotti e 
Diego Figueiredo, e dos 
alunos do Projeto Re-
treta, foram arrecadados 
R$24.950. O valor total 
das doações foi encami-
nhado à Assistência de 
Idosos Desamparados de 
Artur Nogueira (Aidan) 
que passa por grave difi-
culdade financeira.

O maestro do Projeto 
Retreta, Ricardo Micheli-
no, afirma que está extre-
mamente grato por teste-
munhar um momento de 
solidariedade e música 
no município. “Todos os 
envolvidos caminharam 
lado a lado e de mãos da-
das, rumo a um só objeti-
vo que foi o de ajudar ao 
próximo. De outro lado, 

o momento musical (a 
live) proporcionou o que 
pode haver de melhor na 
música instrumental bra-
sileira, quiçá mundial”, 
comemora. 

E agradeceu os envol-
vidos. “Muito obrigado 
prefeito Lucas Sia por, 
mais uma vez, me rece-
ber e confiar em meus 
projetos. Contem sempre 
comigo para que, através 
da música, possamos tor-
nar o nosso município um 
lugar de muita ‘harmonia 
e melodia e paz”.

A transmissão solidá-
ria aconteceu nesta sema-
na na Réplica da Estação. 
Ao todo, 52 comércios da 
cidade contribuíram finan-
ceiramente com a causa. 

Derico Sciotti elogiou 
o evento e parabenizou 
os envolvidos. “Agrade-
ço imensamente a todos 
que participaram des-
sa live. Sou um cidadão 

nogueirense com muita 
honra e espero voltar em 
uma nova oportunidade”, 
disse o renomado instru-
mentista. Diego Figuei-
redo confirmou o suces-
so do evento solidário. 

“Conseguimos uma boa 
arrecadação para ajudar 
a Aidan. Além disso, para 
mim, foi um imenso pra-
zer estar na cidade. Obri-
gado Ricardo Michelino, 
prefeito Lucas Sia e de-

mais envolvidos”, pontua 
o músico.

Outras doações
Os interessados em aju-

dar a Assistência de Idosos 
Desamparados de Artur 

Nogueira (Aidan) podem 
realizar um PIX para 
CNPJ 49412059/0001-86 
ou depósito para o Banco 
do Brasil, na conta cor-
rente 25.174-7 e agência 
1475-3.

Pedreira possui dez Postos de Saúde
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https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

31 de julho de 2021

Dia do Motociclista – 
Município conquista 
motociclistas e amplia 
setor de mototurismo

Município realiza ação para 
acolher moradores de rua 
durante frente fria

Edmir Chedid destina mais 
R$400 mil para a prefeitura

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
5

 Socorro

 Serra Negra 

As fotos são só “um aperitivo” de tudo que está sendo preparado para o motociclista e para o ciclista Rede municipal de ensino amplia retorno 
presencial a partir de segunda, 02

 Holambra

A partir de segunda-
-feira, 02, a rede muni-
cipal de ensino de Ho-
lambra amplia o retorno 
presencial dos alunos nas 
escolas, acompanhando 
diretrizes do Decreto Es-
tadual nº 65.849, publi-
cado no início desse mês. 
Desde a retomada das 
aulas presenciais, em 28 
de junho, a capacidade 
das salas estava limitada 
a 35% do número de alu-
nos. 

A normativa, refor-
çada pela Resolução nº 
65/2021 da Secretaria 
de Educação do Gover-
no Paulista, autoriza até 
100% da capacidade de 
ocupação nas salas de 
aula, desde que respeita-
do o distanciamento mí-
nimo de um metro entre 
os alunos. O percentual 
de ocupação é definido 

de acordo com o espa-
ço físico de cada escola. 
Apesar da ampliação, o 
retorno permanece op-
cional e o conteúdo con-
tinua disponível de modo 
híbrido - em sala de aula 
e por meio da plataforma 
online.

Com o retorno am-
pliado, o horário das cre-
ches municipais entre 02 
e 06 de agosto é das 6h45 
às 11h30. A partir do dia 
09 o horário de saída é às 
17h. Os turnos escolares 
para os demais alunos 
continuam os mesmos: 
das 7h às 12h no perío-
do da manhã, das 12h40 
às 17h40 no período da 
tarde e das 19h às 23h 
para o Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA).

A diretora interina do 
Departamento Municipal 
de Educação, Claudicir 

Pícolo, detalha como será 
determinada a quantida-
de de alunos por sala de 
aula: “Em escolas onde 
as classes têm menor nú-
mero de alunos podemos 
convocar até 100% deles, 
respeitando o distancia-
mento de 1 metro. Em 
outras, onde não é pos-
sível atender esse distan-
ciamento, trabalharemos 
com dois grupos de alu-
nos, intercalando os dias 
de presença”, explica.

A diretora observa 
ainda que o retorno pre-
sencial não é obrigatório, 
mas o cumprimento de 
todas as atividades peda-
gógicas, sim. “Mesmo de 
maneira remota, as tare-
fas fazem parte da rotina 
da criança, são obrigató-
rias e devem ser monito-
radas pelos pais ou res-
ponsáveis”, conclui.

Eles chegaram tímidos, 
ainda sem saber ao cer-
to o que encontrariam na 
Estância Hidromineral de 
Socorro - cidade turística 
referência em aventura e 
ecoturismo. Em 2019, com 
a criação do projeto “So-
corro, Destino Duas Ro-
das”, uma série de ações 
e eventos fizeram o mu-
nicípio ficar no radar dos 
motociclistas. Em janeiro 
do ano seguinte, a “Expo-
sição Duas Rodas e Uma 
Nação” superou as expec-
tativas de público – com 
8500 visitantes, de 171 ci-
dades e 15 estados - e deu 
um up grade neste cenário: 
grupos de motociclistas 
todos os dias chegam para 
passear e aproveitar o lazer 

e hospitalidade a cidade.
De lá para cá, o trade 

turístico tem se mobiliza-
do, criado oportunidades, 
analisado o setor e buscado 
adaptações para atendê-los 
de forma adequada. E tem 
dado certo: Socorro entrou 
para a rota dos motociclis-
tas. “Temos potencial para 
recebê-los e os estabeleci-
mentos estão despertando 
e entendendo a importân-
cia de olhar para este pú-
blico com mais atenção, 
observando as necessida-
des e peculiaridades para 
que a experiência deles 
seja inesquecível”, diz a 
Secretária de Turismo de 
Socorro, Ana Monteiro.

Localizada na Serra da 
Mantiqueira com lindas 

paisagens, muita natureza 
e montanhas, Socorro tem 
449,2 Km² (fonte IBGE) 
onde há diversão para toda 
a família, grupos de ami-
gos ou viagem a dois, in-
clusive no inverno. Inúme-
ras atividades de aventura, 
ecoturismo e turismo rural, 
diversas opções de hospe-
dagens, gastronomia com 
influências da colonização 
italiana da região e do sul 
do estado de Minas Gerais 
e compras em lojas de fá-
brica de malharias: tudo 
em um só destino. Os atra-
tivos vão desde boas estra-
das, belas paisagens, rock 
in roll, aventura até muita 
tranquilidade. Vai depen-
der da “vibe” do motoci-
clista.

A prefeitura de Serra 
Negra recebe mais R$400 
mil em recursos do orça-
mento estadual indicados 
por intermédio de emen-
da voluntária do deputado 
Edmir Chedid (DEM). O 
investimento deve ser des-
tinado à Saúde e para a se-
gurança pública, confor-
me projeto elaborado pelo 
prefeito Elmir Chedid.

Do valor total obtido 
pelo parlamentar, R$200 
mil foram destinados ao 
custeio de despesas com a 

Atenção Básica da Saúde, 
fundamental aos que utili-
zam os serviços públicos. 
“Trata-se de recurso mui-
to importante à comunida-
de. O prefeito tem atuado 
para garantir o atendimen-
to”, diz.

Além disso, Edmir 
Chedid conseguiu outros 
R$200 mil para garantir 
melhorias às atividades 
dos profissionais que atu-
am no Corpo de Bombei-
ros. Este recurso deve ser 
liberado por meio de con-

vênio firmado entre a ad-
ministração municipal e 
a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP).

Apesar dos benefícios 
conquistados, o deputado 
Edmir afirma que segue 
atuando junto ao gover-
no estadual para garantir 
a manutenção de progra-
mas e projetos sociais, 
bem como a ampliação de 
recursos para áreas essen-
ciais, como saúde, segu-
rança, habitação e infraes-
trutura urbana.

A “cidade aventura” abrigará o Centro Cultural 
Movimento, destinado a duas rodas

guém precisando de abri-
go pode entrar em contato 
com a Prefeitura pelo te-
lefone 153 e informar o 
local exato onde a pessoa 
está.
Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Es-
tado de São Paulo alerta 
que até domingo, dia 1º, 
uma massa de ar polar 
avança pelo Estado, pro-
vocando queda acentuada 

de temperatura, com mo-
mentos de frio intenso e 
formação de geada. Por 
isso, é importante que to-
dos tenham atenção espe-
cialmente com as pessoas 
mais vulneráveis, como 
idosos, crianças e as que 
vivem em situação de rua. 
Além delas, os animais 
domésticos também ne-
cessitam de cuidados para 
mantê-los aquecidos.

O trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social conta com o 
apoio da Polícia Municipal, Pastoral da Sobriedade e da comunidade civil

Devido à frente fria 
que atingiu Jaguariúna 
e região nesta semana, a 
Prefeitura preparou uma 
força tarefa para acolher 
e aquecer quem vive em 
situação de rua na cidade. 
Para isso um dormitório 
temporário foi montado 
no Ginásio Municipal 
Azulão e além de ofere-
cer locais para dormir, 
também serão distribuí-
dos alimentos, cobertores 
e roupas.

No início da semana 
equipes da Secretaria de 
Assistência Social, Polí-
cia Municipal e Pastoral 
circularam pelos bairros 
da cidade para conver-
sar com os moradores de 
rua, alertar sobre a frente 
fria que está na região e 
oferecer abrigo para es-
ses dias mais frios. Esse 
trabalho é feito durante 
o ano inteiro, reforçado 
no inverno e agora com 
a previsão de baixas tem-
peraturas será ainda mais 
intensificado.

As equipes perma-
necem de plantão para 
atender os moradores de 
rua. Qualquer morador da 
cidade que encontrar al-

DIVULGAÇÃO

 Jaguariúna

Nota de pesar
Fernando Antônio Marchesini, nasceu em Itapira. Sempre dedicado, cresceu 
na região formando família em Jaguariúna com a profissão Agrônomo.
Criou família: esposa, filhos, netos. Despede-se aos 60 anos em 29/07/2021, 
deixando familiares e amigos.

A família deixa aqui nossos sentimentos de amor e gratidão:
“PAI Fernando Antônio Marchesini, é e SEMPRE será exemplo de filho, de 
marido, de pai, de vovô e de um GRANDE ser humano... A GRATIDÃO é 
imensa de ter esse grande homem em nossas vidas, obrigada por TUDO, TE 
AMAMOS MUITO E SEMPRE TE AMAREMOS, nosso anjo de luz e até breve 
Biluzão... SAUDADES ETERNA”.
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Psicóloga Patrícia Furlan realiza live 
interativa com nutricionista Henrique Pontes

Desde o início da pan-
demia as lives ganharam 
força nas redes sociais. 
Pensando nisso, a psicó-
loga Patrícia Furlan pro-
move na segunda-feira, 
02, uma live interativa 
com o nutricionista Hen-
rique Pontes.

Patrícia afirma que 
tudo começa na mente, 
mas também é muito im-
portante falar além do seu 
poder. Por isso o nutricio-
nista deve agregar, geran-
do conteúdo de valor ao 
lado da psicóloga.

O objetivo geral da live 
é falar sobre a psicologia 
atrelada a nutrição, se-

gredos do emagrecimen-
to e muito mais. “O que 
te impede de emagrecer 
sem sofrer? Você já se fez 
essa pergunta? Estes são 
alguns pontos que vamos 
falar na live, relacionando 
a psicologia e nutrição”, 
diz a psicóloga.

Patrícia é especialista 
emagrecimento susten-
tável e ajuda pessoas a 
ter um relacionamento 
saudável com o corpo e 
a comida. O jovem nu-
tricionista de 26 anos, 
Henrique, que trabalha 
fortemente com nutrição, 
performance e saúde afir-
ma que a live vai entregar 

Aprenda um pouco como comer e como desenvolver seu emocional para autocrontole
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Teatro municipal reabre 
neste domingo, dia 1º, 
com espetáculo teste

O teatro municipal 
Dona Zenaide de Jagua-
riúna abre as portas no-
vamente para o público 
neste domingo, dia 1 
de agosto. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura, realiza a primei-
ra apresentação depois 
de mais de um ano: o 
espetáculo “O ciclo sem 
fim – O musical”.

A apresentação teste 
para adultos e crianças é 
realizada às 14h e às 18h 
respeitando as normas 
sanitárias devido à pan-
demia da Covid-19. Na 
entrada do teatro haverá 
álcool gel e medição de 
temperatura e é obriga-
tório o uso de máscaras. 

A secretária munici-
pal de Turismo e Cul-
tura, Maria das Graças 
Hansen Albaran Santos, 

explica que apenas 120 
lugares da plateia serão 
ocupados pelo público. 
“Trabalharemos com um 
terço da capacidade e se-
guindo todas as normas 
de segurança. Reabrir o 
teatro após tanto tempo 
fechado, é como um so-
pro de esperança é sinal 
que as coisas estão me-
lhorando”, exclama a se-
cretária. 

“O ciclo sem fim – O 
musical”

A peça conta a jorna-
da atribulada de Simba 
desde a infância até se 
tornar um adulto. O leão-
zinho encontra diversos 
desafios e consegue so-
breviver graças à força 
da amizade e ao exemplo 
do seu pai, o leão Mufa-
sa que governa a Pedra 
do Rei.

conteúdo de valor para to-
dos que participarem.

Ambos os profissio-
nais tem bagagem, es-
tudo e propriedade em 
suas áreas. Eles vivem o 
que pregam. A psicólo-
ga, por exemplo, passou 

Os comerciantes de 
Jaguariúna puderam par-
ticipar nesta semana, du-
rante três dias, do curso 
Vendas de Alto Impacto, 
com Iraci Fernandez. A 
realização ocorreu na OK 
Coworking, com o apoio 
da Eip Cred Assessoria e 
Jaguariúna de Mãos Dadas. 
Durante o curso Iraci passou 
aos comerciantes técnicas 

de vendas e muito conteú-
do para aprimorar o aten-
dimento ao público. Novos 
cursos devem ser divulga-
dos em breve para cresci-
mento presencial e vendas 
online, já que a pandemia 
deu espaço a este público. 
“O projeto Jaguariúna de 
Mãos Dadas tem buscado 
incentivo e apoio ao comer-
ciante diante da retomada 

econômica, dando espaço 
ao conhecimento e desta-
ques nas mídias, além de 
fortalecer os comerciantes 
que chegam até o projeto 
com inúmeras dúvidas e 
necessidades geral”, acres-
centa Edilaine Alves, idea-
lizadora do Projeto Jagua-
riúna de mãos dadas junto 
a Associação Comercial e 
Industrial de Jaguariúna.

Patrícia Furlan e Henrique Pontes

Curso de aprimoramento

por um processo de mu-
dança e transformou sua 
a sua forma de pensar o 
emagrecimento. Ela dei-
xou de pensar que era 
impossível, que era mui-
to difícil, de que não era 
capaz. “Eu lutei contra as 
minhas crenças limitan-
tes e depois que eu mudei 
minha mente, eu mudei as 
ações. Quero mostrar que 
isso é possível”, conta.

A live interativa será 
transmitida no Instagram 
@psi.patriciafurlan com 
a participação de @hen-
riquenutricao, a partir das 
19h30. Todos estão convi-
dados.

https://www.instagram.com/psi.patriciafurlan/
https://www.instagram.com/henriquenutricao/
https://www.instagram.com/henriquenutricao/
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Parlamentar destina mais R$150 mil à infraestrutura do município

O governo estadual 
confirmou a liberação de 
mais R$150 mil à prefei-
tura de Morungaba. Este 
recurso financeiro, libera-
do por meio de convênio 
firmado com a Secretaria 
de Estado de Desenvol-
vimento Regional, é re-
sultado de uma emenda 
voluntária do deputado 
Edmir Chedid (DEM) ao 
orçamento de 2021.

De acordo com o par-
lamentar, a prefeitura 
pode utilizar o recurso 
na área de infraestrutu-
ra urbana, contemplando 
a manutenção de vias e 
prédios públicos. “Esta-
mos alinhados com as ne-
cessidades da nossa po-
pulação. Por isso, tenho 
atuado a fim de garantir 
os investimentos necessá-
rios à prefeitura”, diz.

Neste ano, além dos 
investimentos diretos à 
administração municipal, 
Edmir Chedid também 
conseguiu a liberação de 
recursos para a recupe-
ração da Estrada Vici-
nal Benedicto Olegário 
Chiovatto, que interliga 
Morungaba a Bragança 
Paulista. A iniciativa será 
executada pelo Programa 
Novas Estradas Vicinais.

“Apesar dos benefícios 
conquistados para a nossa 
comunidade, tenho reite-
rado ao governo estadual 
a importância do aumento 
do repasse de benefícios à 
manutenção e ampliação 
de programas que pos-
sam beneficiar diretamen-
te Morungaba. Afinal, o 
trabalho pelo desenvolvi-
mento do município não 
para”, destaca.

Emenda ao orçamento estadual foi elaborada pelo deputado Edmir Chedid
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Diante das baixas tem-
peraturas na região, a 
Prefeitura de Morungaba 
preparou uma ação de aten-
dimento emergencial para 
moradores de rua. A equi-
pe de assistentes sociais 
tem realizado rondas para 
realizar as abordagens e 
convidar moradores de rua 
a passar as próximas noites 
no Ginásio Municipal.

Ao comparar com ou-
tras cidades, o município 
tem poucas pessoas nessa 
situação de rua. De acordo 

com a prefeitura, os poucos 
que escolheram morar na 
rua têm família na cidade, 
porém, no caso de alguém 
precisar, o Departamento 
de Ação Social e Inclusão 
Social organizou um espaço 
de acolhimento provisório 
preparado para eventuais 
atendimentos com colchões 
e cobertores, no Ginásio de 
Esportes – onde há chu-
veiro com água quente. A 
equipe recebeu caldo quen-
te para distribuir a quem es-
tiver necessitando.

“Estamos preocupados 
com as pessoas em situação 
de rua principalmente duran-
te as próximas madrugadas. 
A ação foi preparada pelas 
equipes do Departamento 
de Ação e Inclusão Social, 
Departamento de Serviços 
Públicos e do Fundo Social 
de Solidariedade pensando 
justamente nas pessoas que 
desejarem ser acolhidas e 
pernoitar no espaço ofereci-
do pela prefeitura”, explica 
o prefeito de Morungaba, 
Marco Antonio de Oliveira.

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho de Oli-
veira, participou nesta 
semana de uma reunião 
com o secretário de Tu-
rismo e Viagens do Es-
tado de São Paulo, Viní-
cius Lummertz, e com o 
secretário de Desenvol-
vimento Regional do Es-
tado, Marco Vinholi. A 
reunião teve como obje-
tivo o planejamento para 
o evento de anúncio dos 
recursos referentes ao 
Departamento de Apoio 

ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur) para as 70 ci-
dades que integram a 
Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo 
(Aprecesp) que será rea-
lizado na quinta-feira, 05, 
em Serra Negra.

Na oportunidade, o 
prefeito Marquinho solici-
tou junto ao secretário de 
Desenvolvimento a inclu-
são de Morungaba no Pro-
jeto de Iluminação Públi-

ca do Estado de São Paulo 
para a troca da iluminação 
atual por led e também a 
liberação de recursos para 
recapeamento das ruas do 
Loteamento Montico.

Também participaram 
da reunião o consultor da 
Secretaria de Turismo e 
Viagens, Clodomiro To-
ledo Júnior, o presidente 
da Associação Paulista 
de Municípios, Fred Gui-
doni, e o prefeito de São 
José do Barreiro, Alexan-
dre Siqueira Braga.

Prefeitura acolhe para 
moradores de rua devido à 
previsão de baixas temperaturas

Prefeito participa 
de reunião com secretários 
de Estado

Espaço preparado para acolher moradores em situação de rua Reunião realizada com autoridades estaduais

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Morungaba tem 13.781 habitantes

DIVULGAÇÃO

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
https://www.youtube.com/tvartes
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O lugar onde a natureza 
e a cidade se encontram.

realização:

Rua Dr.Horácio Poltronieri, s/nº . Bairro São Pedro . Jaguariúna

VDJ Sol Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 vendas
Av Marginal, 15 . em frente ao MC Donald’s e NO LOCAL:

PLANTÃO DE

bem estar e SEGURANÇA PARA SUA FAMÍLIA.

E
19 99792-263019 97109-0999

VIVER COM 

QUALIDADE DE VIDA
E PERTO DE TUDO.

o melhor 
investimento da região.

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

MORAR COM LIBERDADE 

E QUALIDADE DE VIDA.

LOTEAMENTO FECHADO

LOTES A PARTIR DE 250m²

ENTRADA       PARCELAS

direto com a loteadora

AtÉ60x
+

ALTO DE

R E S I D E N C I A L

SÃO PEDRO

RUA MARANHÃO

BAIRRO

SÃO PEDRO

CONDOMÍNIO
VITÓRIA RESIDENCE

NAGA CABLE PARK

https://www.facebook.com/altodesaopedro
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Mudanças no Código de Defesa 
do Consumidor e a nova realidade 
para a população

O consumidor bra-
sileiro tem uma nova 
chance para se livrar de 
suas dívidas. Isto gra-
ças a uma mudança no 
código do consumidor 
que foi aprovada recen-
temente pelo Congresso 
Nacional. A estimativa 
do governo é de que um 
total de 30 milhões de 
pessoas sejam benefi-
ciadas pela nova Lei do 
Superendividamento. A 
nova lei possui uma série 
de regras que impedem o 
superendividamento da 
população, proíbe práti-
cas que são consideradas 
enganosas e a realização 
de audiências de nego-
ciação de dívidas.

A lei estava aguar-
dando para ser votada 
e aprovada desde 2012 
quando foi proposta no 
Senado Federal. Isso 
demonstra que o deba-
te acerca do combate ao 
superendividamento no 
Brasil não é algo recen-
te. A grande mudança 
que permitiu a aprovação 

da proposta após um pe-
ríodo de quase dez anos 
foi a pandemia do novo 
coronavírus. Com a che-
gada da nova realidade 
econômica causada pela 
Covid-19 uma parcela 
ainda maior da popula-
ção brasileira passou a 
sofrer com o endivida-
mento e a perda de suas 
fontes de renda. 

A existência de uma 
nova regulamentação 
deste tipo é uma grande 
arma para o consumidor 
que muitas vezes se vê 
preso em uma bola de 
neve causado pelo cres-
cimento das suas dívidas 
que se acumulam. O im-
pedimento do superen-
dividamento vem para 
socorrer exatamente uma 
grande parcela da popu-
lação brasileira que ao 
longo de muitos anos so-
freu com isso. Não bus-
cando generalizar, pois 
cada caso é uma reali-
dade própria, mas ainda 
assim é necessário assu-
mir que a grande maioria 

dos brasileiros não caiu 
em uma situação de en-
dividamento porque quis 
e permanece na mesma 
porque não consegue 
mudar a própria realida-
de. 

Estes brasileiros se-
rão beneficiados por esta 
mudança no Código de 
Defesa do Consumidor, 
mas não é apenas o cida-
dão que se encontra ne-
gativado que se verá ali-
viado com a entrada em 
vigor da nova lei. Para 
instituições financeiras 
e empresas, que são em 
sua maioria aqueles que 
esperam pela concretiza-
ção do pagamento destas 
dívidas, também se bene-
ficiam com esta nova lei.

Se raciocinarmos de 
forma lógica será fácil 
chegar a uma conclusão 
de que qualquer dispo-
sitivo legal que permita 
que o consumidor con-
siga quitar suas dívidas 
também é um dispositivo 
legal que levará dinhei-
ro para os cofres destas 

empresas. Inclusive de 
acordo com um estudo 
da Ordem dos Econo-
mistas do Brasil e do 
Instituto do Capitalismo 
Humanista, com a vigên-
cia desta nova lei R$ 350 
bilhões deverão circular 
na economia nacional. 

O impacto em nível 
nacional desta nova re-
gulamentação pode não 
ser instantâneo, como 
muitos gostaríamos que 
fosse, mas abre uma 
grande expectativa de 
uma economia menos 
comprometida com o pa-
gamento de dívidas. Se-
gundo a Confederação 
Nacional do Comércio 
(CNC) 70% das famílias 
brasileiras estão endi-
vidadas, isto equivale a 
um total de 60 milhões 
de pessoas. A CNC ainda 
estima que pelo menos 
metade destas pessoas se 
enquadrem na categoria 
dos superendividados. 
Ou seja, com a vigência 
desta nova lei uma gran-
de parcela da população 

voltará a ter controle so-
bre a própria renda e po-
derá passar a planejar o 
seu futuro.

Com a maior liber-
dade financeira estes 
brasileiros poderão pla-
nejarem melhor os seus 
gastos, buscarem investi-
mentos através dos quais 
poderão garantir uma 
maior segurança finan-
ceira e verem sua renda 
finalmente crescer.

O relator do Projeto 
de Lei no Senado, o sena-
dor Rodrigo Cunha falou 
sobre a importância des-
ta lei no dia em que ela 
foi aprovada pelos seus 
companheiros parlamen-
tares. “Existem hoje 62 
milhões de inadimplen-
tes no Brasil, perfazendo 
57% da população adul-
ta. São pessoas e famí-
lias que necessitam de 
apoio para se reerguer. 
As medidas propostas 
poderão restaurar a paz e 
a dignidade de muitas fa-
mílias que experimentam 
hoje dificuldades para 

renegociar dívidas e pre-
servar renda suficiente 
para garantir seu mínimo 
existencial”.

Algumas das mudan-
ças que são propostas 
pela nova lei e que garan-
tirão maior tranquilidade 
para o consumidor são: 
O consumidor deverá ser 
informado do custo total 
custo efetivo total, a taxa 
mensal efetiva de juros e 
os encargos por atraso, 
o total de prestações e o 
direito do consumidor de 
antecipar o pagamento 
da dívida ou parcelamen-
to sem novos encargos.

Os Procon’s agora po-
dem oferecer uma fase de 
conciliação entre as par-
tes da dívida para buscar 
resolver toda a situação 
antes do início de uma 
renegociação por meios 
jurídicos. Para os cre-
dores com os quais não 
houve acordo ou para os 
que não compareceram à 
primeira negociação, o 
texto prevê, a pedido do 
consumidor, que o juiz 
forneça um plano judi-
cial compulsório de pa-
gamento.

A pedido do consumi-
dor superendividado, o 
juiz pode começar pro-
cesso de repactuação das 
dívidas com a presença 
de todos os credores. Na 
audiência, o consumidor 
poderá apresentar plano 
de pagamento com pra-
zo máximo de cinco anos 
para quitação, preserva-
das as garantias originais.

Com a aprovação des-
ta nova lei esperamos por 
um novo período para o 
consumidor brasileiro 
diante de uma realida-
de de maior segurança e 
possibilidades para rene-
gociar suas dívidas e não 
se ver passando pelas 
dificuldades geradas por 
se ter um nome sujo na 
praça. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

https://eipcred.com.br/
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Estabelecimentos podem funcionar até 0h e com 
80% da capacidade a partir deste domingo, dia 1º
Mais tarde, a partir do dia 17 de agosto, todas restrições devem ser retiradas

O governador do Estado 
de São Paulo, João Doria, 
anunciou na quarta-feira, 
28, um relaxamento nas 
regras do Plano São Paulo 
de flexibilização da qua-
rentena, que passam a valer 
a partir deste domingo, dia 
1º. A partir desta data, as 
atividades econômicas po-
dem funcionar até a meia-
-noite e a quantidade de 
clientes por estabelecimen-
to também passa de 60% 
para 80%.

Para esta medida, o go-
verno paulista retirou o 
toque de recolher, que não 
será mais aplicado nem du-
rante à noite e na madru-
gada. Essas medidas mais 
flexíveis valem até o dia 16 
de agosto. O Governador 
afirma que a partir do dia 
17, todas as medidas res-
tritivas devem ser retiradas 
- ou seja, não haverá mais 
limitação de horário e nem 
de capacidade de público 
nos ambientes.

Tais medidas foram to-
madas após melhoras cons-
tantes nos índices de saúde 

e vacinação acelerada con-
tra a Covid-19. “Continua-
mos passo a passo, de for-
ma segura, flexibilizando e 
voltando ao normal. A vida 
está voltando ao normal no 
estado de São Paulo”, afir-
ma Doria.

Segundo o governo pau-
lista, apesar da liberação 
estadual as prefeituras vão 
“manter autonomia para 
determinar rigidez de res-
trições se as circunstâncias 
locais da pandemia e capa-
cidade hospitalar tiverem 
piora”. Além disso, frisa 
que eventos que geram 
aglomerações – casas no-
turnas, shows de médio e 
grande porte, competições 
esportivas com público – 

continuam proibidos, com 
possibilidade de reabertura 
condiciona aos resultados 
de eventos modelo sob su-
pervisão das autoridades 
de saúde e averiguação 
pelo Centro de Contingên-
cia do coronavírus.

O que muda?
De 1 a 16 de agosto:
Horário limite permitido 
para funcionamento: 0h, 
com acesso até 23h
Sem toque de recolher
Ocupação máxima permi-
tida em 80%

A partir de 17 de agosto:
Sem horário limite
Sem toque de recolher
Sem limitação de ocupação

Doria faz anuncio 
no Palácio dos 
Bandeirantes
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O tema é de grande re-
levância para cada consu-
midor, pois muitas pessoas 
acabam fazendo contrato 
acreditando que terá um 
resultado no fim a que se 
espera ou almeja. Esses ti-
pos de contratos são quan-
do a pessoa, movida por 
propagandas e marketing, 
contrata um determinado 
serviço que na sua nature-
za do contrato pode ser de 
obrigação de meio, e tam-
bém o contrato chamado 
de obrigação de resultado 
ou também de fim. 

No contrato ou obriga-
ção de meio, o contratado 
obriga-se a prestar um ser-
viço com diligência, aten-
ção, correção e cuidado, 
sem que o resultado seja 
necessariamente alcança-
do. O objeto do contrato é 
a própria atividade do de-
vedor.

No contrato ou obri-
gação de resultado fim, 
o contratado obriga-se a 
prestar o serviço com di-
ligência, atenção, correção 
e cuidado, e ainda, obter 
o resultado avençado. O 
objeto do contrato é o fim 
pretendido.

Vamos alguns exem-
plos para que fique mais 
claro minha explicação.

O consumidor contra-
ta um serviço com uma 
determinada empresa que 
está fazendo propaganda 
que suas multas de trân-
sito serão extintas e con-
sequentemente os pontos 
não serão computados em 
sua CNH, ou seja, você 
consumidor foi multado 
diversas vezes e quer se 
ver livre das pontuações e 
consequentes dos valores 
das multas. 

Ao contratar esse tipo 
de serviço, se faz um con-
trato que na sua natureza 
será de obrigação de meio 
e não de fim. Mas qual a 
razão de ser de meio e não 
de fim?

A reposta está na ativi-
dade desse tipo de serviço 
contratado, pois, mesmo 
que a empresa cumpra 
com o seu compromis-
so de trabalhar e agir no 
sentido de atender os ob-
jetivos do contrato, o re-
sultado dessas pontuações 
e multas poderão não ser 
alcançados, sendo que não 
dependerá do cuidado, 
diligencia, atenção e cor-
reção, mas dependerá da 
decisão de terceiros, neste 
caso, do entendimento do 
Detran ou da justiça, se for 
o caso. 

Isso é muito comum 
acontecer com às pessoas 
que estão nessas situações 
e acaba acreditando em 
promessas, que no fim terá 
decepção, que são muitas 
as promessas de serviços 
que são de meio e não de 
fim, mas é vendido para o 
consumidor como se o re-
sultado dependesse da sua 
vontade ou trabalho des-
pendido. 

Ainda sobre essa ques-
tão, o contrato que tem 
como obrigação de resul-

tado, também chamado de 
fim, é a sua obrigação de 
prestar serviço com dili-
gência, atenção, correção 
e cuidado, e ainda, obter 
o resultado avençado, po-
demos dizer também, que 
o contratado terá o seu 
resultado atendido na sua 
plenitude. 

Ou seja, se uma pes-
soa contrata um cirurgião 
plástico para fazer uma 
plástica no seu corpo e 
essa referida plástica é es-
tética, garantindo o cirur-

gião que o seu corpo vai 
ter um resultado que foi 
prometido, ou seja, uma 
vez que assume a respon-
sabilidade de obter para o 
cliente o resultado preten-
dido, será sem dúvidas o 
contrato de fim ou obriga-
ção de fim. 

Nesse diapasão, pode-
mos entender que é bom 
ter cuidado na hora de con-
tratar serviços diversos no 
mercado de consumo, pois 
a natureza do contrato e às 
suas obrigações impactam 

na vida cotidiana dos con-
sumidores. 

Muitas pessoas acabam 
acreditando que certos 
contratos garantem o que 
se pretende, quando não é 
de fato avisado e não cons-
ta no contrato pactuado 
entre as partes, mas no fi-
nal o contrato pode não ter 
o seu fim almejado. 

Vale uma dica im-
portante que na hora de 
contratar certos tipos de 
serviços, tenha sempre 
orientação clara e trans-
parente de advogado para 
esclarecer o que está sendo 
pactuado no documento 
contratual.

Não caia em conver-
sa fácil por ai, sendo que 
muitos são induzidos ao 
erro por conta de não ter 
condições técnicas para 
avaliar o que está sendo 
contratado. 

Esse tema é vasto e 
aqui não tenho condições 
de abordar de forma mais 
ampla, mas, creio que 
você consumidor terá mais 
atenção e cuidado quando 
estiver diante de um con-
trato dessa natureza. 

No demais, espero ter 
contribuído para esse im-
portante tema. Um forte 
abraço a todos.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Contrato de meio e contrato de resultado: 
seus impactos na vida do consumidor

Direitos e deveres

DIVULGAÇÃO 

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Bom dia, caro leitor.
Como prometido no 

artigo anterior, daremos 
início as dicas sobre a in-
terpretação e para que ser-
vem os parâmetros nutri-
cionais determinados em 
uma análise de solo

Iniciaremos pelo índice 
Acidez (pH).

O que é o pH e para que 
serve?

A sigla pH significa 
Potencial Hidrogeniônico 
e é representado na quí-
mica por uma escala nu-
mérica que varia de 0 a 14 
sendo que o 7 é considera-
do neutro. Quanto menor 
o número na escala mais 
ácido está a solução e 
quanto mais alto é menos 
ácido ou seja, são básicos. 
Veja a figura a seguir.

Para o solo temos a de-
terminação do pH em água 
(H2O) e o pH em Clore-
to de Cálcio (CaCl2). No 
solo o pH ajuda a inter-
pretarmos se os nutrientes 
estão ou não sendo dispo-
nibilizados na solução do 
solo para que sejam absor-
vidos pelas plantas.

Qual dos pH’s são 
utilizados para a 
interpretação da análise?

agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com
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Ainda que, a princípio, 
possam parecer a mesma 
coisa, herança e espólio 
se diferem um pouco. En-
quanto a herança é definida 
pelo conjunto de bens, di-
reitos e deveres que um fa-
lecido deixa, o espólio é a 
reunião dos bens que serão 
parte da sucessão e, assim, 
passados aos herdeiros.

Esse processo de su-
cessão, que pode envol-
ver inventários, holdin-
gs etc, abrange, além de 
alguns procedimentos 
burocráticos inerentes, o 
pagamento de taxas, ta-
rifas e tributos ou custos. 
Alguns dos tributos serão 
o tema do nosso artigo de 
hoje. Acompanhe!

Espólio, Herança e 
Tributos

O processo de suces-
são pode envolver diver-
sos custos, entre eles os 
tributos referentes a cada 
tipo de procedimento. Es-
tar prevenido em relação a 
eles é a melhor opção para 
que a sucessão não seja 
objeto de grande preocu-
pação. Alguns valores des-
ses gastos, no andamento 
do processo, podem variar, 
de acordo com o Estado e a 
complexidade da questão.

ITCMD
O ITCMD (imposto de 

transmissão causa mortis 

e doação), por exemplo, 
por ser de competência de 
cada Estado e do Distrito 
Federal, é um dos que so-
frerá divergência na quan-
tia. Ele é calculado sobre o 
valor venal de referência. 
Os contribuintes desse im-
posto serão os herdeiros 
e legatários. E sem o seu 
pagamento, a sucessão não 
poderá ser concluída.

Tal tributo, além de 
diferir, ainda pode ter sua 
alíquota fixa ou variável, 
dependendo de como 
cada Estado trabalha com 
ela. A lógica por trás do 
método que varia é tentar 
cobrar um valor justo ao 
contribuinte, que paga-
rá mais, se tiver ganhado 
mais. Em São Paulo, por 
exemplo, temos uma alí-
quota única de 4%. Já na 
Bahia, temos uma varia-
ção de 4% a 8%.

Impostos Devidos
Importante também 

colocar que os sucessores 
são responsáveis pelos 
tributos não pagos pelo de 
cujus, limitado esse valor 
até o quinhão do legado. 
Já o espólio será respon-
sável pelos tributos até a 
data da sucessão.  Aten-
te-se para o fato de que a 
Receita tem 5 anos para 
fazer o lançamento do 
contribuinte na dívida ati-
va, podendo acontecer de 

o herdeiro ser notificado 
tempos após a sucessão.

Então, resumindo, te-
mos que cabe ao espólio a 
responsabilidade pelos tri-
butos não pagos pelo fale-
cido, até a data da partilha. 
Após, os herdeiros serão 
os responsáveis.

IRPF
As declarações do espó-

lio podem ser classificadas 
em: inicial (ano-calendário 
do falecimento), interme-
diária (durante o processo 
da partilha) e final (após o 
término do processo). Será 
preciso informar nome e 
CPF do de cujus no mo-
mento. Enquanto o proces-
so ainda estiver em curso, 
a declaração será apresen-
tada pelo inventariante, em 
nome do espólio. Já a de-
claração final será feita em 
programa específico.

Caso você seja herdei-
ro, deverá acrescentar os 
bens na sua declaração de 
IR após a conclusão da 
partilha. Eles deverão ser 
discriminados como he-
rança, juntamente com o 
CPF do falecido.

Então, esse foi mais um 
artigo da nossa sequência 
do tema de sucessão fami-
liar. Atente-se aos tributos 
relacionados ao espólio e à 
herança, para que não haja 
surpresas depois.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Sucessão familiar: Empresas agro 
e produtores rurais - impostos

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

No caso de análise de 
solo existem tabelas de 
interpretação da acidez do 
solo tanto para o pH em 
H2O quanto para o pH em 
CaCl2, portanto, na hora 
de interpretarmos o resul-
tado temos que observar 
qual o pH determinado 
pelo laboratório.

Qual é o melhor pH 
para interpretação?

O pH em CaCl2 é me-
lhor porque é mais está-
vel e não sofre muita in-
terferência com relação 
as quantidades de sais so-
lúveis decorrentes de uma 
adubação, aos períodos 
muito longos de estiagem 
ou á mineralização devi-
do a umidade ocasionada 
por acondicionamento 
inadequado da amostra 

em sacos plásticos. En-
tretanto a maioria dos la-
boratórios determinam o 
pH em H2O.

O que podemos fazer 
com esse índice em 
mãos? O que ele me diz 
sobre o solo?

O valor do pH vai nos 
indicar se o solo é ácido, 
neutro ou alcalino (bási-
co). Com o valor do pH 
podemos saber se há a ne-
cessidade de calagem cor-
retiva para acidez no caso 
de um pH ácido e quais 
os nutrientes que podem 
estar solúveis para a plan-
ta na solução do solo. No 
caso de termos um pH 
alcalino, será necessário 
outros estudos para tratar 
esse solo.

Qual a faixa ideal de pH 
no solo?

A faixa ideal de pH 
onde ocorre uma melhor 
disponibilidade dos nu-

trientes é de 6,0 a 6,5 se-
gundo as tabelas. Mas, 
ATENÇÂO, as tabelas fo-
ram elaboradas com o pH 
em H2O; e, como existe 
uma diferença de aproxi-

madamente 0,6 entre o pH 
em H2O e o pH em CaCl2 
a faixa ideal para o pH em 
CaCl2 é de 5,4 a 5,9.

Existe faixa ideal de pH 

em função do tipo de 
cultura?

Com relação ao tipo de 
cultura, a faixa ideal de pH 
para a maioria das culturas 
é de 5,5 a 6,5 pH em H2O, 
ou 4,9 a 5,9 para pH em 
CaCl2. Vale lembrar que 
devemos pesquisar qual 
o pH ideal para a cultura 
que vamos implantar, por-
que existem plantas que 
são características de solo 
com pH ácido e assim por 
diante. Veja na tabela re-
sumida, o pH exigido por 
algumas culturas.

Espero ter conseguido 
de uma forma simples e 
resumida, explicar sobre o 
que é o índice pH e qual a 
sua importância na análise 
de solo para fins agrícolas.

Qualquer dúvida, envie 
sua pergunta por e-mail ou 
WhatsApp.

Um ótimo final de se-
mana, com a certeza de 
uma próspera semana em 
nome do SENHOR JESUS 
CRISTO.

Contato:
ECOFARM AGROAM-
BIENTAL
(19) 99363-8210
e-mail: carlos.ecofarm@
gmail.com

Fonte: https://querobolsa.com.br/enem/quimica/ph 

Fonte: https://maissoja.com.br/a-influencia-da-absorcao-de-nutrientes-
em-funcao-do-ph-do-solo/

Fonte: https://www.ucanorte.pt/destaques/artigos-tecnicos/a-
importancia-de-corrigir-o-ph-do-solo/ 

https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
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Vestibular: Grupo UniEduK tem 
inscrições abertas para o segundo semestre de 2021

Aos que desejam ingres-
sar no ensino superior ain-
da este ano, o Grupo UniE-
duK, está com inscrições 
abertas para o Vestibular 
pelo site https://grupounie-
duk.com.br/ em mais de 25 
opções de cursos de gradu-
ação nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tecno-
logia e Agronegócio nas 
modalidades presencial, hí-
brido e a distância, além de 
contar com mais de 70 op-
ções de cursos de pós-gra-
duação, MBA e especiali-
zação. O início das aulas 
acontece no dia 02 agosto 
no sistema presencial.

Os cursos do grupo 
educacional, composto 
pelas instituições: Centro 
Universitário de Jaguariú-
na – UniFAJ, Centro Uni-
versitário Max Planck – 
UniMAX e Faculdade de 
Agronegócios de Holam-
bra – FAAGROH, aliam 
teoria e prática, garantindo 
o mínimo de 50% de aulas 
práticas desde o início do 
curso, corpo docente alta-
mente qualificado e infra-
estrutura moderna, com sa-

15

educação

Instituições de ensino superior são reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

DIVULGAÇÃO 

las de aulas e laboratórios 
equipados de acordo com 
as necessidades do merca-
do de trabalho.

Para tanto, dispõe de 
moderna infraestrutura 
em 10 campi, equipados 
com Hospital Veterinário 
e amplos campos de prá-
ticas para os cursos de 
Medicina e Fisioterapia, 
como Interclínicas, Cen-
tro Clínico de Especiali-

dades Médicas, além do 
Centro de Pesquisas Am-
bientais Agropecuárias.

Ensino na prática
Com a missão de pro-

mover a educação social-
mente responsável, com 
alto grau de qualidade, 
propiciando o desenvol-
vimento dos projetos de 
vida dos alunos, o Grupo 
UniEduK tem como foco 

transformar o futuro das 
pessoas, na prática.

“Para oferecer uma 
educação de qualidade 
que empregue pessoas, o 
Grupo UniEduK não mede 
esforços para investir em 
inovação, pessoas, infra-
estrutura e tecnologias 
que façam a diferença na 
formação profissional. 
Priorizamos na nossa me-
todologia de ensino o pro-

tagonismo dos estudantes 
e desta forma, entregamos 
para o mercado de trabalho 
profissionais solucionado-
res de problemas comple-
xos, criativos, aptos para 
atuarem em diversas áreas 
dentro de sua formação”, 
afirma o reitor Ricardo 
Tannus.

O Modelo de Ensino 
Educar, adotado pelo Gru-
po UniEduK utiliza de me-
todologias ativas, onde o 
aluno é o protagonista de 
sua jornada de aprendiza-
gem e tem a possibilidade 
de escolher as disciplinas 
que fazem sentido ao seu 
aprendizado, seguindo os 
requisitos de carga horária 
mínima e máxima previs-
tas no semestre do curso.

O foco é garantir que 
cada aluno tenha uma for-
mação única que possibi-
lite o desenvolvimento de 
suas competências e de 
seus projetos de vida, por 

isso em todos os cursos de 
graduação existem as dis-
ciplinas eletivas com foco 
em competências socioe-
mocionais e de projetos de 
vida.

Certificações 
intermediárias

Para auxiliar na em-
pregabilidade dos alunos 
durante o curso, o Grupo 
UniEduK oferece ainda a 
possibilidade da obtenção 
de certificações intermedi-
árias que podem ser inclu-
ídas no currículo, Linke-
dIn e até mesmo em uma 
entrevista de emprego. “As 
certificações intermediá-
rias indicam as competên-
cias descritas no projeto 
pedagógico de cada cur-
so e foram desenvolvidas 
para valorizar a trajetória 
acadêmica e maximizar as 
chances de empregabilida-
de”, finaliza o reitor Ricar-
do Tannus.

https://grupounieduk.com.br/
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3ª Interior Cup tem início em setembro e deve contar 
com mais de 1.200 garotos de 11 a 14 anos

Heróis olímpicos

Esporte Morungabense

Devido a melhora no 
quadro da pandemia, mas 
seguindo todos os decretos 
estaduais, municipais e os 
protocolos de segurança, 
tem início no dia 11 de se-
tembro a terceira edição do 
Interior Cup. A comissão 
organizadora está acredi-
tando que 12 agremiações 
devem participar da com-
petição. 

Está sendo analisada 
também a forma de dispu-
ta, pois a competição con-
tará com a participação de 
quatro categorias, sendo 
elas, o sub 11 (2010), sub 
12 (2009), sub 13 (2008) e 
sub 14 (2007).  Em média, 
o 3ª Interior Cup deve ter 

25 jovens atletas inscritos 
por categoria e aproxima-
damente 1.200 garotos. 

De acordo com a Co-
missão Organizadora a 
competição terá jogos aos 
sábados e domingos pela 
manhã e deve terminar 
no dia 11 de dezembro, 
porém, se necessário se-
rão marcados jogos em 
alguns dos feriados entre 
os meses de outubro e no-
vembro, inclusive não está 
descartada a possibilida-
de da realização de jogos 
durante a semana à tarde. 
Certo mesmo é que a com-
petição irá acontecer e será 
um sucesso à exemplo das 
edições anteriores. 

Essa terceira edição terá 
várias novidades, come-
çando pela implantação de 
um aplicativo (Copa Fácil) 
onde poderão ser observa-
dos todos os detalhes da 
competição, assim como, 
atletas inscritos, tabela, sú-
mulas, regulamento, arti-
lheiros, fotos das equipes, 
entre outras informações. 
Novidade também na ar-
bitragem onde a mesma 
deve ser terceirizada, des-
sa forma, melhorando a 
organização e facilitando 
o trabalho e a logística dos 
responsáveis das equipes. 
Outra novidade importante 
também é 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 ta-
lentos para 2022.

Seguindo o formato das 
edições anteriores, a In-
terior Cup será disputada 
regionalmente em sua pri-
meira fase onde as equipes 
jogam entre si dentro do 
próprio grupo com jogos 
de ida e volta, classifican-
do-se para a segunda fase 
as quatro equipes melhores 
colocadas de cada catego-
ria em cada grupo. A partir 
da segunda fase acontecem 
os cruzamentos entre os 
grupos em dois jogos, no 

sistema de mata-mata. 
O Interior Cup foi ide-

alizado e organizado por 
três gestores de futebol de 
base no início 2018 e con-
tou com a participação de 
cinco clubes, Guarani F C, 
E C Rio Branco de Ameri-
cana, A A Internacional de 
Limeira, Primavera E C de 
Indaiatuba e Grêmio São 
Carlense. Em 2019 a com-
petição contou com a parti-
cipação de seis clubes com 
a inclusão do S C Atibaia, 
em 2020 a competição não 
foi realizada devido a Co-
vid-19. Para 2021 a expec-
tativa 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 ex-
celência na organização e 
aos autos custos das com-
petições vinculadas aos 
órgãos particulares, sendo 
que, no Interior Cup esse 
custo chega a ser 60% 
abaixo do que se é cobra-
do normalmente em outras 
competições. 

Desde o surgimento dos 
Jogos Olímpicos da era an-
tiga ocorrido na Grécia, os 
campeões olímpicos eram 
considerados semi-deuses, 
tinham um tratamento di-
ferenciado na sociedade e 
condecorações ofertadas 
pelos dirigentes. Os Jogos 
Olímpicos evoluíram e em 
1896 o Barão Pierre de 
Coubertin reeditou a ver-
são dos Jogos da era mo-
derna, trazendo o Espírito 
Olímpico de volta ao seio 
da sociedade, resgatando a 
competição entre os povos 
e a busca da superação dos 
limites humanos por meio 
do esporte. 

Entretanto o que foi 
mantido em todos os perí-
odos e tornou-se herança 
olímpica foi o tratamento 
dado aos campeões, não 
mais como semi-deuses 
da mitologia Grega, mas 
como heróis de uma so-
ciedade, recebendo o sta-
tus e os louros da fama. 
Deixam assim de ser 
pessoas comuns, passam 
a ser pessoas dotadas 
de “super poderes” den-
tre todos os homens do 
mundo por superar outros 
competidores em uma 
disputa esportiva regida 
pelo Espírito Olímpico.

Os campeões olímpicos 
modernos

Estamos acompanhan-
do a evolução da edição de 
Tóquio dos Jogos Olímpi-
cos, com fascínio e encan-
to, diante das conquistas 
dos brasileiros ao consa-
grarem campeões receben-
do uma medalha, seja ela 
de ouro, prata ou bronze, 
mas uma sonhada medalha 
olímpica.

A emoção começa ao 
ouvir o hino do seu País 
e ver sua bandeira ser 
hasteada na cerimônia de 
premiação, seja qual for a 
modalidade, o sentimento 
de superação é o mesmo, a 
vitória pessoal de superar 
limites, de vencer barrei-
ras, de se destacar em um 
cenário de poucos privile-
giados no planeta a con-
quistar tamanha honraria.

Nossa sociedade é ca-
rente de heróis e o esporte 
nos traz os verdadeiros he-
róis que buscamos, exem-
plos de superação social 
ou física, mas pessoas que 
conseguiram vencer os ad-
versários com muito esfor-
ço e dedicação.

Temos no esporte o 
princípio do “Fair Play”, 
que significa jogo justo, 
jogar limpo, ter espírito 

esportivo, em português, 
pois em inglês, “Fair Play” 
significa modo leal de agir. 
Assim se forjam os Cam-
peões Olímpicos, dentro 
dos princípios e regras es-
portivas, favorecendo ain-
da mais a conquista de um 
lugar no “podium”.

A história dos heróis
Cada atleta que conquis-

ta uma medalha olímpica 
possui uma história, tanto 
pessoal de sua vida, como 
de sua trajetória esportiva, 
na qual sempre há um re-
lato de superação. Diversos 
atletas tem origem humilde, 
muitos vindos de projetos 

sociais de cunho esporti-
vo, vindo das periferias das 
grandes cidades, os das mais 
variadas regiões do nosso 
País, sendo uma descoberta 
muitas vezes de Professores 
de Educação Física em suas 
aulas. Revelar um talento é 
um grande desafio, promo-
ver este talento é um desa-
fio em dose dupla, pois os 
incentivos ao esporte ainda 
são poucos, as ações gover-
namentais são raras e con-
sequentemente os recursos 
de patrocínio cada vez mais 
escassos, principalmente 
diante da crise econômica 
que vivemos.

Tratar o esporte como 

essencial é reconhecer 
sua enorme contribuição 
social na formação de 
pessoas, jovens, adultos e 
crianças com a dignidade 
da cidadania tão defendida 
pela Constituição Federal. 

Vivemos uma sociedade 
de esteriótipos e hipocrisia, 
sendo valorizado o atleta 
somente quando chega ao 
alto do “podium”, mas es-
quecemos de incentivar e 
investir na base, nos proje-
tos sociais, no esporte ama-
dor, nas aulas de Educação 
Física escolar, nas compe-
tições escolares, na prática 
regular de atividade física 
como lazer voltado à saúde. 

Não podemos somente ver 
os louros da fama, mas toda 
a trajetória para se alcançar 
este patamar e sempre, mas 
sempre, investir no esporte.

Fica fácil enaltecer 
hoje as Mayras Aguiar, as 
Rebecas Andrade, os Íta-
los Ferreira, os Fernandos 
Scheffer, as Rayssas Leal, 
os Kelvin Hoefler, os Da-
nieis Cargnin; Difícil é en-
xergar o atleta antes do lu-
gar de destaque alcançado 
e investir no esporte para 
que mais talentos sejam 
descobertos.

Ser um atleta já é di-
fícil, luta-se para superar 
dificuldades financeiras, 
equipamentos, alimenta-
ção, treinamento, lesões, 
rotina, vida regrada, en-
fim, tudo que envolve ser 
um atleta, porém o prazer 
de ser campeão supera to-
das estas dificuldades.

Devemos valorizar os 
heróis de verdade, que 
pelo seu exemplo servem 
de inspiração para novos 
heróis anônimos, verda-
deiros campeões da VIDA!

Prof. Julio 
do Vadu

A competição contará com a participação de quatro categorias

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado
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https://www.netellinternet.com.br/
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ModaNutrição
Com a chegada do inverno, nada melhor do que 
receitas saudáveis e quentinhas para aquecer 
os dias gelados! Por isso, deixo aqui algumas 
opções:

Opção 1: Sopa de moranga + crispies de 
couve (kale) 
Com poucos ingredientes conseguimos preparar 
uma sopa super saborosa. Os crispies de couve 
dão um toque especial no sabor e no contraste 
de texturas!   

Opção 2: Creme de ervilha + bacon
O creme de ervilha é uma ótima maneira de 
incluir essa leguminosa na sua alimentação. 
Você pode usar qualquer tipo: seca, enlatada ou 
congelada. Para acompanhar, a crocância do bacon é muito bem-vinda.  

Opção 3: Creme de mandioquinha + sementes 
Cenoura, mandioquinha e alho poró: uma combinação docinha e deliciosa. Você 
ainda pode acrescentar sementes, como as de abóbora ou até castanhas e nozes! 
Se quiser variar, sugerimos que experimente outros acompanhamentos: ovo cozido, 
queijo parmesão ralado, tempero verde e croutons (aqueles pãezinhos torrados).   

Gostou das sugestões? Acompanhe as próximas colunas que semanalmente trarei 
muitas dicas!

Há quem afirme que o inverno 
é a estação mais elegante do 
ano, uma vez que nesses dias 
mais frios as possibilidades 
em combinações de tecidos 
e sobreposições aumentam. 
A sobreposição há anos é um 
dos truques mais usados nessa 
estação, entretanto, apenas na 
temporada atual tornou-se uma 
grande explosão de tendência. 

O uso de meias-calças ou 
leggings sobrepostas por saias, 
vestidos ou shorts voltaram com 
tudo. O queridinho da tendência, 
claro, é a combinação perfeita de 
camisetas com coletes em tricot. 

Todavia, a minha tendência 
favorita foi o retorno dos casacos, 
croppeds, blusas e coletes de 
pelúcia. Além de serem super 
fofos, são a companhia perfeita 
no inverno. Proporcionam 
conforto, estilo e claro 
aconchego.

Aproveite esses dias mais frios 
para abusar das tendências 
do inverno tomando um 
maravilhoso chocolate quente!

Equilibre a sua saúde mental, 
refletir é bom, mas refletir demais 
é exagero. 

Em meio ao caos pandêmico 
a qual estamos vivendo, cada 
vez mais nos deparamos com  
obras cinematográficas que 
trabalham o tema, pandemia. 
Filmes a quais retratam pessoas 
usando máscaras em sua história 
e as demais semelhanças com a 
situação que vivemos, são cada 
vez mais indicados ao público.

Entende-se que a 
conscientização é importante 
e necessária, porém, assistir 
somente esses filmes que nos 
trazem uma reflexão é de fato 
bom para nós? 

É muito importante ver filmes 
que abordem temas relevantes, 
porém essas reflexões se forem 
feitas em um dia no qual não 
estamos bem psicologicamente, 
pode te deixar pior do que 
provavelmente você está. E ai 

vem a importância dos filmes 
despretensiosos em nossas vidas 
e no cinema mundial.

Em meio ao momento a 
qual estamos vivendo, seria 
muito bom se tivéssemos dicas 
de filmes que podemos ver 
justamente para equilibrar nossa 
saúde mental, não é mesmo?

Então vamos deixar aqui para 
você algumas dicas para estes 
dias frios do final de semana, se 
prepare!

Golpe Baixo (2005) – Netflix;
Gente Grande (2010) – Netflix;
Gente Grande 2 (2013) – 

Netflix;
Franquia Velozes e Furiosos;
Franquia Bad Boys;

Com certeza, estes filmes irão 
te ajudar a equilibrar um pouco o 
jogo e te fazer dar boas risadas e 
garantir um bom entretenimento 
além dos filmes que nos trazem 
grandes reflexões.

Prejuízos na 
aprendizagem: 
o que fazer?

Há mais de um ano foi 
imposta uma nova dinâmi-
ca escolar a crianças, ado-
lescentes e jovens. Uma mu-
dança necessária, mas que 
impactou a aprendizagem 
pela migração e adaptação 
ao ambiente digital.

Estudantes que já apre-
sentavam déficits na apren-
dizagem estão sentido mais 
intensamente essas dificul-
dades. Muitos estudantes 
que, até o início da pande-
mia do coronavírus não ti-
nham prejuízos no desem-
penho escolar, passaram a 
ter.

De acordo com uma 
pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Edu-
cação à Distância (ABED) 
sobre o ensino remoto entre 
agosto e setembro de 2020 
com 5580 estudantes, pro-
fessores, pais ou responsá-

veis e dirigentes de institui-
ções de ensino públicas e 
particulares:

- 67% dos alunos disse-
ram possuir dificuldades 
para se organizar com os es-
tudos no ambiente virtual;

- 72,6% dos estudantes 
consideraram as aulas re-
motas piores do que as pre-
senciais;

- 82,6% deles relataram 
que a falta de contato pre-
sencial com professores e 
amigos prejudicou a apren-
dizagem;

- 58,3% dos alunos apre-
sentaram dificuldades de 
cumprir os prazos de entre-
ga das tarefas devido ao ex-
cesso de material enviado.

Estes são apenas alguns 
dos dados obtidos na pes-
quisa e publicados pela Isto 
É Dinheiro em 30/10/2020. 

Estamos com uma geração 
de crianças e adolescentes 
altamente impactada pelo 
cenário atual e necessitan-
do de apoio de suas escolas 
e de suas famílias. Em mui-
tos casos, um auxílio profis-
sional se faz necessário.

A Psicopedagoga Fer-
nanda Cardoso, fundadora 
e diretora da Tutoria Escolar 
Centro de Aprendizagem, 
em Jaguariúna, destaca que 
os déficits na aprendizagem 
podem ser de dois tipos: di-
ficuldades ou transtornos. 
Enquanto o primeiro está 
relacionado a causas edu-
cativas (como a metodolo-
gia de ensino ou a não com-
preensão de um conteúdo), 
emocionais e culturais, os 
transtornos de aprendiza-
gem são de origem fisioló-
gica e caracterizados por 
disfunções neurológicas em 

diferentes áreas cerebrais. 
É muito importante consi-
derar que as perdas devido 
ao período pandêmico, as-
sim como qualquer déficit 
cognitivo não é irreparável. 
O cérebro é capaz produzir 
uma infinidade de novas co-
nexões neuronais a partir de 
estímulos direcionados, o 
que é conhecido como neu-
roplasticidade. Portanto, o 
cérebro pode se adaptar e 
se moldar em nível estrutu-
ral e funcional ao longo do 
desenvolvimento humano.

Como os déficits de 
aprendizagem podem ter 
causas diversas, é funda-
mental que uma análise 
integral do estudante seja 
realizada por uma equipe 
multiprofissional a fim de 
avaliar seu nível de defa-
sagem em relação ao que 
é esperado para sua idade 

e escolaridade. A partir da 
avaliação, um programa 
interventivo terapêutico 
integrado é iniciado para 
recuperar os prejuízos apre-
sentados.

Para o sucesso da inter-
venção terapêutica, a ava-
liação é um ponto crucial 
e precisa ser realizada por 
profissionais especializados 
e de forma transdisciplinar, 
ou seja, considerando como 
os diferentes componentes 
da aprendizagem estão se 
relacionando no estudante 
em questão. Além da Psi-
copedagoga Fernanda, a 
equipe multiprofissional 
da clínica é composta por 
Psicomotricista, Fonoaudi-
óloga e Psicóloga Compor-
tamental para realizar uma 
avaliação transdisciplinar 
que contemple as funções 
cognitivas, psicomotoras, 

de linguagem e comunica-
ção, sociais e comporta-
mentais.

Atender com profissiona-
lismo, conhecimento, ética 
e empatia crianças, adoles-
centes e suas famílias, esta-
belecendo vínculos e traba-
lhando conjuntamente para 
o desenvolvimento integral 
do indivíduo são os valores 
presentes na Tutoria Escolar 
Centro de Aprendizagem.

A clínica está localizada 
na rua Minas Gerais, nº 768, 
Jardim São João, Jagua-
riúna. O contato pode ser 
realizado pelo telefone (19) 
98140-3982 ou pelo e-mail 
tutoriaescolar.jaguariuna@
gmail.com. Maiores infor-
mações podem ser encon-
tradas no perfil do Insta-
gram @tutoriaescolar e na 
página do Facebook /tuto-
riaescolar.jaguariuna.

Fernanda Cardoso, 
proprietária da Clinica 
Tutoria Escolar Centro 
de Aprendizagem

Matheus Rondini
@nutricionistamatheusrondini
CRN: 59921

Maria Vitória Savioli, proprietária da loja Paula Savioli

“A arte imita a vida e vice-versa”

Gabriel Lira

https://www.instagram.com/tutoriaescolar/
https://www.facebook.com/tutoriaescolar.jaguariuna
https://www.facebook.com/tutoriaescolar.jaguariuna
https://www.instagram.com/nutricionistamatheusrondini/
https://www.instagram.com/lojapaulasavioli/
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Gusttavo Lima e Andressa Suita estão 
juntos novamente, segundo informação 
de amigos próximos ao casal. Desde a 
separação em outubro de 2020, o casal 
vem se reaproximando pouco a pouco 
e, curtiu um passeio em família com 
os filhos em Angra dos Reis, no litoral 
sul do Rio de Janeiro domingo, 17. Já 
Neste fim de semana o cantor viaja 
sozinho para uma turnê de shows no 
Estados Unidos. 

O ator André Gonçalves está devendo mais de R$350 mil de pensão alimentícia para sua 
filha Valentina Benini, de 18 anos. A jovem é fruto de seu casamento com a jornalista 
Cynthia Benini. O valor da pensão é de R$4,5 mil por mês e corre na Justiça um processo 
de bloqueio de bens para sanar a dívida. 

Depois do sucesso do single Churrasquinho e do álbum Plano Piloto, o grupo Menos 
é Mais lança Amor Falsificado, com a participação de Marília Mendonça. Com um 
enredo sofrido sobre termino de relacionamento, o single de Menos é Mais poderá 
ser conferido em todas as plataformas digitais a partir de desta sexta, 30.

Nasceu Bella, a primeira filha do cantor Dilsinho com a esposa Be-
atriz Ferraz. Nas redes sociais, o músico compartilhou o momento do 
nascimento da menina, que veio ao mundo quarta-feira, 28, na materni-
dade Perinatal, no Rio de Janeiro. 

Bastidores da Fama: Com Ricky Galvão 

Gilmar Mendes, 
Ministro do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), 
negou um pedido 
de liberdade, nesta 
quinta-feira, 29, 
ao DJ Ivis, que 
está preso desde o 
início deste mês. 

Com a data de estreia marcada para o dia 14 de se-
tembro, A Fazenda 13 já definiu parte do seu elenco 
principal e dos 20 nomes que participarão do pro-
grama, 16 a gente já conta aqui...
*Richarlyson (ex-Jogador de Futebol do SP)
*Gui Araújo (De Férias Com o Ex da MTV)
*Tati Zaqui (Cantora de Funk)
*Erasmo Viana (Ex Marido de Gabriela Pugliesi)
*Aline Mineiro (ex Panicat)
*Bento Ribeiro (Ator e Humorista)

*Marcia Fellipe (Cantora de Forró)
*Tati Quebra Barraco (Cantora de Funk)
*Vanessa Mesquita (Campeã do BBB14)
*Krawnk (Rapper)
*Stefane Matos (Digital Influencer)
*Mc Loma (Funkeira)
*Tati Minerato (Modelo e Campeã do Power Couple Brasil)
*Victor Percoraro (Ator de Novela)
*Felipe Saab (Grupo Jeito Moleque)
*Ana Carla (Dj, Modelo) 

O ator e modelo Luciano Szafir 
postou um vídeo em sua conta 
no Instagram, nesta quinta-
feira (29/7), para agradecer a 
torcida que recebeu dos fãs 
e amigos enquanto esteve 
internado por complicações 
da Covid-19. O ator de 56 anos 
ficou internado 32 dias (entre 
os hospitais Samaritano e 
Copa Star, no Rio de Janeiro), 
foi intubado e passou por 
duas cirurgias. O pai de Sasha 
ainda precisará ser operado 
outras vezes para reconstruir o 
intestino. 

Arthur Picoli 
ex BBB21 foi 
convidado 
pra Jogar no 
Flamengo Fut7 

Globo afasta ator de série... 
Após um vídeo no qual o ator 
e modelo João Gana aparece 
supostamente agredindo sua 
namorada, que não quis ser 
identificada, foi divulgado 
na internet na terça-feira, 27. 
Algumas horas depois, a Rede 
Globo anunciou que decidiu 
afastá-lo das gravações de 
Verdades Secretas 2, para 
apuração interna sobre o caso.
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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:

EMANUEL DINIZ JUNIOR e TACIANA ALZIRA 
DE PIZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, terapeu-
ta, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
03 de outubro de 1977, residente e domiciliado a 
Alexandre Marion, Nº 670, Jardim Santa Mercedes, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de EMANUEL DINIZ e de 
MARIA ESTEVO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
cuidadora, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 12 de janeiro de 1981, residente e domiciliada 
a Alexandre Marion, Nº 670, Jardim Santa Mercedes, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO MAR-
QUES PIZA e de FÁTIMA APARECIDA RANGEL 
PIZA. 

ANDERSON APARECIDO DA CONCEIÇÃO e 
BO YUN HONG. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
coordenador de suplay chain, divorciado, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 10 de dezembro de 1982, 
residente e domiciliado a Pacífico Moneda, Nº 2925, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e de MARLENE 
FABRIM DA CONCEIÇÃO. Ela, de nacionalidade 
Coreana, compradora, solteira, nascida em Sungnam 
- República da Coreia, EX, no dia 17 de março de 
1985, residente e domiciliada a Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de KWA-
NG HYUN HONG e de SUNG RAN KIM. 

ANTONIO CARLOS MARTINS SANTIAGO e 
KARINA ADABO DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, operador de máquina, solteiro, nascido 
em TERESINA, PI, no dia 02 de julho de 1992, resi-
dente e domiciliado a Pedro Maion, Nº 252, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTO-
NIO MIGUEL SANTIAGO COSTA e de VILMA 
DE SOUSA MARTINS. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, doméstica, solteira, nascida em PEDREIRA, 
SP, no dia 09 de janeiro de 1995, residente e domi-
ciliada a Zelinda Zanellato Parizi, Nº 198, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ WILSON 
MOREIRA DA SILVA e de ANA RENATA ADABO 
DA SILVA. 

DIEGO ANTAS DE OLIVEIRA e LUCIANE DE 
ALCANTARA ALVES. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, técnico de manutenção, solteiro, nascido em 
MAUÁ, SP, no dia 28 de julho de 1990, residente 
e domiciliado a Franco, Nº 660, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de VALTER DONIZETTI 
DE OLIVEIRA e de NILCÉA APARECIDA AN-
TAS DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, auditora de qualidade, divorciada, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 27 de junho de 1982, resi-
dente e domiciliada a Doutor Carlos de Oliveira, Nº 
85, Recanto do Sol, CAMPINAS, SP, filha de JOSÉ 
RODRIGUES ALVES e de MARIA LUSINETE DE 
ALCANTARA ALVES. 

LUIS EDUARDO DA SILVA e FRANCIELE RO-
BERTA RIBEIRO DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de instalação, solteiro, nascido 
em PEDREIRA, SP, no dia 24 de julho de 1998, re-
sidente e domiciliado a Pacifico Moneda, Nº 2925, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de EVANDRO 
MACHADO DA SILVA e de SILVANA BACCHIN. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, babá, solteira, nas-
cida em ITAPIRA, SP, no dia 11 de março de 1992, 
residente e domiciliada a Pacifico Moneda, Nº 2925, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUÍS LOPES 
DA SILVA e de MARLI DE FÁTIMA RIBEIRO DA 
SILVA. 

MATHEUS SACRAMENTO SANTOS e EVELYN 
MARIA BEZERRA DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, administrador, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 07 de agosto de 1997, re-
sidente e domiciliado a Francisco Bodini Neto, Nº 
314, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de HIDERALDO LUIZ DIAS DOS SANTOS e de 
JACIRA CONCEIÇÃO SOUZA DO SACRAMEN-
TO. Ela, de nacionalidade Brasileira, administradora, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 02 de 
setembro de 1997, residente e domiciliada a Sérgio 
Fornos, Nº 66, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 
e de ZENIRA MARIA BEZERRA. 

PAULO CESAR DE PRETTI e APARECIDA FÁ-
TIMA CARRIÉL. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de produção, viúvo, nascido em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 25 de maio de 1963, residente e 
domiciliado a Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 192, 
Jardim Pinheiro, JAGUARIÚNA, SP, filho de DE-
ONILDE DE PRETTI e de CARMEN ALVES DA 
SILVA DE PRETTI. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, enfermeira aposentada, divorciada, nascida em 
MANDURI, SP, no dia 20 de fevereiro de 1954, re-
sidente e domiciliada a Edivino Teodoro Gonçalves, 
Nº 192, Jardim Pinheiro, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JUVENIL CARRIÉL e de ISABEL DE MATEUS 
CARRIÉL. 

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

JAGUARIÚNA, 29 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/
https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br

