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Governador 
anuncia verbas 
de mais de R$200 
milhões para 
estâncias paulistas

Baixo estoque 
de sangue adia 
cirurgias e 
hospitais pedem 
mais doações

25 pessoas são 
multadas por  não  
cumprirem o 
isolamento da Covid-19  
em Serra Negra

Deputado Federal 
viabiliza R$700 mil 
para obras e custeio 
da Saúde  
em Pedreira

Na Lenha é a experiência texana que você 
precisa viver em Jaguariúna

Oito em cada dez jaguariu-
nenses com mais de 18 anos 
de idade já estão vacinados 
com pelo menos uma dose ou 
dose única da vacina contra a 
Covid-19. A marca de 80% da 
população adulta da cidade va-
cinada contra o coronavírus foi 
atingida na segunda-feira, 02.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, até esta segunda 
o município já havia vacinado 
35.591 pessoas com a primeira 
dose ou dose única da vacina. 
Com as duas doses foram vaci-
nadas até a mesma data 10.675 
pessoas, ou 24% da população 
com mais de 18 anos.

             Página 4

Com o avanço da 
vacinação, também 
foi registrada 
sensível redução 
nos novos casos 
de Covid e de 
internações em 
leitos de UTI

Que Jaguariúna é conhecida 
nos quatro cantos como a “Ca-
pital do cavalo” nós sabemos, 
mas um espaço que é a cara da 

cidade eu te apresento: Na Le-
nha Steak House. 

Uma casa de carnes total-
mente idealizada pelos empresá-

rios Mônica e Alexandre Cunha, 
o Na Lenha é ideal para ter uma 
experiência texana.

             Página 3

Jaguariúna atinge 80% da população 
adulta vacinada contra o coronavírus

Vacinação continua avançando no município e em todo o Estado

IVAIR OLIVEIRA

Na Lenha Steak House está situada na Av. dos Ipês, 1690 - Estância das Flores, Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

Estado publica liberação de 
R$5,5 milhões para construção de 
represa em Artur Nogueira

O governador do Estado de 
São Paulo, João Dória (PSDB), 
decretou a abertura de crédi-
to suplementar ao Orçamen-
to Fiscal no Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) para a elaboração do 
projeto e execução de reparos 
na represa de Artur Noguei-

ra. A publicação da autoriza-
ção da liberação do valor de 
R$5.477.133,00 foi publicada 
no Diário Oficial no sábado, 
31. A data do início das obras 
ainda não foi divulgada pelo 
Serviço de Água e Esgoto de 
Artur Nogueira (Saean).
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Projeto de Laboratório Covid 
é elaborado por alunos e 
professores de Engenharia Civil 
do Grupo UniEduK
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Existem alguns serviços, como os Correios, 
que são públicos. Ou seja, pertencem ao gover-
no. Isso significa que atendem à população no 
geral, de acordo com as necessidades, ao invés 
de ter lucro acima de tudo como objetivo.

Sabe aquele pacote que você recebe em 
casa quando compra algo pela internet? Ele 
provavelmente foi entregue pelos Correios, já 
que, contra todas as transportadoras privadas, 
ainda assim eles são responsáveis por 44% 
das entregas no País.

Querendo ou não, os Correios fornecem 
um serviço de qualidade e não só para aquela 
que gera lucro. Uma prova disso é que este é o 
único método de entrega que atende todos os 
municípios. E eles ainda são responsáveis por 
vários outros serviços públicos, como a emis-
são do CPF e, em alguns lugares, da carteira 

de identidade.
Mas isso está ameaçado com a ideia de 

privatização. Nesta semana Câmara dos De-
putados aprovou o texto que abre caminho 
para isso. O projeto segue para análise dos 
senadores.

Para ter outra ideia de como os Correios 
atuam, as provas do Enem são entregues por 
eles -mais de 15 mil locais receberam provas 
em só 3h. Além de livros e materiais didáticos 
nas escolas públicas de todo o Brasil. 

São mais de 100 mil trabalhadores empre-
gados pela empresa e, com certeza, caso pri-
vatizada, eles sofrerão com as consequências. 
Sem falar dos pequenos empreendedores: 
mais de 80% deles usam os correios. 

Será que a privatização é uma boa? Por 
que?

EDITORIAL
Privatização
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COBERTURA

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

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

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

As palavras: pandemia, ansiedade, medo, angústia, 
perdas, estão entre as mais ditas no momento atual.
A ansiedade pode ser vista como uma preparação 
para o futuro. Até certo ponto ela é benéfica, mas a 
partir do momento que ela começa a dominar nossa 
vida algo está errado. Segundo especialistas, a an-
siedade é evolucionista, ou seja, nos acompanha há 
milhões de anos, faz parte da nossa vida quando é 
positiva. Existe a crise de ansiedade que nos leva a 
angústia e a um medo antecipado, um desespero que 
paralisada achando que não tem saída. Há pessoas 
que entram em depressão por causa de uma ansieda-
de crônica. É necessário que saibamos gerenciar o 
estresse, o tempo todo estamos nos deparando com 
eventos que nos deixa ansiosos, além da ansiedade 
que trazemos desde que nascemos. A ansiedade e a 
angústia estão juntas e, tiram a paz, a capacidade de 
raciocínio, a perda da vontade de fazer nossas tare-
fas diárias, a pessoa se sente deprimida achando que 
não vale mais a pena viver e, que a única maneira 
de acabar com a dor e o sofrimento é cometendo o 
suicídio. A pessoa que chega no grau de ansiedade 
severo precisa urgente procurar ajuda psicológica 
ou psiquiátrica, esses profissionais irão acolhê-la, 

ouvi-la e ver formas de tratamento que possa ame-
nizar o sofrimento e baixar o grau de ansiedade. A 
psicoterapia vai mostrar que tem jeito sim, de rever-
ter o quadro ansioso, é importante para mudanças 
de hábitos e crenças que estão arraigados em nossa 
mente. Precisamos aprender a controlar nosso es-
tresse, que muitas vezes é a porta de entrada para 
nos deixar ansiosos a ponto de adoecermos.    Es-
tudos mostram que adolescentes são extremamente 
ansiosos, ultrapassando a ansiedade benéfica. Exis-
te pessoa que vive constantemente ansiosa em “cri-
se” e, existe a crise em si que é o ataque de pânico, 
nessa hora essa pessoa precisa de alguém que não 
a deixe mais ansiosa do que ela está. Na hora que 
estiver passando mal leve a pessoa ao médico para 
uma avaliação, pois ela pode estar tendo uma crise 
de ansiedade ou um infarto, uma vez que a crise de 
pânico é parecida com infarto. A respiração é muito 
importante numa crise de pânico.
 Quando crianças e jovens têm crises de ansiedade 
e vai ao psicólogo por isso, o verdadeiro problema 
pode estar na dinâmica familiar. Temos que estar 
atentos quanto a isso.
Sabendo que a ansiedade dá a mão para depressão, 

a pessoa que está deprimida, isolada, sem motiva-
ção, pode sim, cometer suicídio. Para os estudiosos 
o suicídio é a única saída para acabar com o sofri-
mento e a dor. A pessoa não acredita mais que existe 
opções e a solução é tirar a própria vida. 
A pessoa ansiosa para fugir da dor, do desconfor-
to pode fazer uso de drogas como álcool, e outras 
substâncias que detonam à saúde e, por conta disso 
podem se tornar dependentes, porém essa atitude 
não resolve o problema da ansiedade e acaba arru-
mando um problema a mais.
Tudo isso estamos presenciando por conta da pan-
demia, mas confiantes porque a vacina está contro-
lando a contaminação, portanto, vamos fazer a nos-
sa parte!

Sandra R. Ribeiro
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta / Plantão Psico-
lógico
CRP – 06/128296
Atendimento: Clínica Jaguariúna-Policlínica 2.
Todas as quintas-feiras das 13h às 18h.
(19) 32441038 (clínica)
(19) 38377414 / (19) 989432884 (falar com a psicóloga)

Ansiedade: Sintomas, Causas e Tratamento

Dr. Joaquim Sabaté Bel, arquiteto da Universidade 
Politécnica de Barcelona afirmou: “É fundamental 
que Patrimônio Histórico e Desenvolvimento cami-
nhem juntos, com o uso destes espaços históricos e 
a participação das comunidades locais”. E acrescen-
tou que os tombamentos deveriam ser destinados à 
PRESERVAÇÃO de um bem, mas não a seu “CON-
GELAMENTO”. Ele defende que o tombamento 
deve permitir modernizações e adaptações aos di-
versos usos. Ele acrescenta que haveria mais pesso-
as defendendo a preservação se acontecessem tom-
bamentos mais bem ajustados. Sem dúvida, nestas 
declarações, percebemos uma grande     mudança 
de mentalidade. Um patrimônio cultural pode desa-
parecer, como tem acontecido, se os cidadãos não 
virem no prédio tombado uma herança que precisa 
ser cuidada, preservada e utilizada. Isto é, que possa 
atender, naquele momento, às necessidades do de-
senvolvimento, do progresso. Dr. Massarani, suge-
re que antes de empreender a novas construções, é 
possível valorizar os prédios antigos, históricos, re-
cuperando e restaurando as linhas de sua arquitetura 
e transformando e adaptando os mesmos em centro 
das necessidades do desenvolvimento atual. Antigas 
fábricas, estações ferroviárias, sedes de fazendas, 

velhos casarões podem tornar-se magníficos lo-
cais de lojas, escritórios, centros culturais, museus, 
centros comerciais, bibliotecas, prédios públicos.E 
isso, diz o prof. Sabaté Bel, provoca a possibilidade 
de recuperar esse patrimônio e tirar benefício dele. 
Quando se verifica a necessidade de tombar o patri-
mônio, recuperá-lo, preservá-lo, há necessidade de 
avaliar também a forma como aquela população vai 
beneficiar-se com tal ato. Deve ocorrer a preservação 
através da transformação e não preservação através 
do “congelamento”. É preciso transformar para con-
servar! É interessante a explanação do arquiteto es-
panhol, quando coloca que é possível romper o con-
flito entre preservação do patrimônio e especulação 
imobiliária. Ele declara que especulação imobiliária 
é fazer negócio às pressas, sem cuidado. Providen-
ciam súbita demolição e constroem novo galpão, às 
vezes de estrutura metálica. O patrimônio pode ser 
uma fonte de negócios, se explorado com visão e 
inteligência. É preciso gerar mais valias que sirvam 
para pagar o patrimônio. Entre Desenvolvimento e 
Manutenção do patrimônio não existe contradição. 
É contradição falsa devido a mau entendimento de 
desenvolvimento, mau entendimento do que é fazer 
negócios, e mau entendimento de patrimônio. A pre-

servação só se consegue com atualização contínua 
de um patrimônio (reutilização, adaptação, geração 
de novos empregos, melhoras das condições de vida 
dos habitantes da localidade...). Quando  lhe per-
guntaram se tombar um prédio é um ato de punição 
contra o proprietário, o especialista respondeu que 
depende  do tipo de tombamento. Se o tombamen-
to impede o proprietário de fazer qualquer coisa no 
prédio, é punição, porque o prédio se acaba. Se per-
mitir que os imóveis possam mudar partes que não 
funcionam, possam ser atualizados, tendo serviços 
que não existiam, será um tombamento adequado. 
Tombamento adequado é aquele que entende que 
não se muda aquilo que for essencial no patrimô-
nio; isto será restaurado, recuperado. Tombamen-
to adequado será aquele que permitirá alterações, 
atualizações, adaptações nas partes não essenciais, 
naquelas que podem ser transformadas para atender 
às necessidades do desenvolvimento.

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

Tombamento de patrimônio: adequado ao proprietário

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Paula Partyka

Que Jaguariúna é co-
nhecida nos quatro cantos 
como a “Capital do cava-
lo” nós sabemos, mas um 
espaço que é a cara da ci-
dade eu te apresento: Na 
Lenha Steak House. 

Uma casa de carnes to-
talmente idealizada pelos 
empresários Mônica e Ale-
xandre Cunha, o Na Lenha 
é ideal para ter uma expe-
riência texana.

A casa é fruto do sonho 
do chef Alexandre, que 
idealiza todos os pratos do 
Steak House. O sonho nas-
ceu da sua paixão em assar 
carne, quando era adoles-
cente, ao lado de seu avô 
uruguaio. Ele lembra que, 
naquela época, carne assa-
da era uma vez por ano e, 
a cada ano, ele ajudava seu 
avô em todo o processo. 

Eles assavam a carne 
em um estilo uruguaio, 
pouco conhecido, chama-
do parrilla. A técnica con-

fere ao alimento um sabor 
muito próximo do que ele 
realmente tem, utilizando 
lenha, que vai se transfor-
mando em brasa e sendo 
colocada sob a grelha de 
maneira uniforme, fazen-
do com que os alimentos 
sejam preparados lenta-
mente, atingindo um sabor 
indiscutivelmente diferen-
ciado, devido ao processo 
de defumação pela lenha 
em brasa.

Movido pelo seu so-
nho e paixão, Alexandre 
inaugurou o Na Lenha ao 
lado da sua esposa Môni-
ca. Com uma gastronomia 
diferenciada, o cardápio 
da casa oferece opções 
deliciosas do churrasco na 
parrilla. Diversos cortes 
de carnes são temperados 
e cuidadosamente prepa-
rados e servidos junta-
mente com uma seleção 
de pratos excepcionais, 
com acompanhamentos 
característicos e delicio-
sos. Além de diversos 

drinks, cervejas e sobre-
mesas incríveis.

“Unimos a parrilla 
uruguaia, a decoração 
texana e o conhecer de 
carne do gaúcho. Esse é 
um sonho que se concre-
tizou e vem crescendo”, 
afirma Mônica.

E, apesar de ser um es-
paço temático e com gas-
tronomia de outra cultura, 
a aceitação dos paulistas 
tem sido excelente. “Tem 
pessoas de vários lugares 
do Estado que vem aqui. 
Campinas, São Sebastião 
da Grama, Sorocaba, Pi-
nhal e até da Capital. Todo 
fim de semana o pessoal 
está aqui”, conta Mônica.

Ela afirma que esse 
resultado, além da exce-
lência gastronômica e da 
experiência que o local 
oferece para o cliente, tam-
bém é fruto do trabalho de 
marketing realizado nas 
redes sociais, que foi po-
tencializado com o início 
da pandemia. 

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

Na Lenha Steak House está situada na Av. dos Ipês, 1690 - Estância das Flores, Jaguariúna

Na Lenha é a experiência texana que você 
precisa viver em Jaguariúna
Ambiente texano e churrasco na parrilla são 
experiências para os clientes que buscam um local que 
tem a cara da “Capital do cavalo”

Atendimento
O atendimento ao clien-

te transforma-os em ami-
gos do casal. “As pessoas 
entraram na nossa história. 
Temos clientes que nos tra-
zem presente, que nos dão 
sugestões e a gente enten-
de que eles querem fazer 
parte da nossa história”, 
comentam os empresários.

Exemplo disto foi quan-
do uma cliente que viajou 
para o Uruguai e voltou 

sugerindo uma sobremesa, 
pois disse que era a cara do 
Na Lenha. O chef adaptou 
para a realidade da casa e 
hoje a panqueca de doce de 
leite com açúcar carameli-
zado é uma experiência a 
parte, que surgiu a partir 
da sugestão.

Além disso, aniversa-
riantes são tratados de forma 
ainda mais especial. Eles ga-
nham a sobremesa “Bye-bye 
cowboy”, que é outra dife-

rencial na experiência em 
frequentar o Na Lenha.

Novidades
Para setembro está pre-

vista a inauguração de um 
bar aos fundos da casa, 
local onde será feita a de-
fumação das carnes. O am-
biente, é claro, será todo 
especial no estilo texano. 
Aguardem mais informa-
ções nas redes sociais @
nalenhasteakhouse

“Nossa costela entrará 
para história de 

Jaguariúna”

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
https://www.instagram.com/nalenhasteakhouse/
https://www.instagram.com/nalenhasteakhouse/
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Oito em cada dez jagua-
riunenses com mais de 18 
anos de idade já estão vaci-
nados com pelo menos uma 
dose ou dose única da vacina 
contra a Covid-19. A marca 
de 80% da população adulta 
da cidade vacinada contra o 
coronavírus foi atingida na 
segunda-feira, 02.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, até 

esta segunda o município já 
havia vacinado 35.591 pes-
soas com a primeira dose ou 
dose única da vacina. Com 
as duas doses foram vacina-
das até a mesma data 10.675 
pessoas, ou 24% da popula-
ção com mais de 18 anos.

Em relação ao total de 
habitantes do município, 
Jaguariúna atingiu 61,3% 
da população vacinada com 

pelo menos uma dose ou 
dose única e 18,4% com as 
duas doses, ainda de acordo 
com o “vacinômetro” di-
vulgado pela Secretaria de 
Saúde.

Com o avanço da vacina-
ção, também foi registrada 
sensível redução nos novos 
casos de Covid e de inter-
nações em leitos de UTI em 
Jaguariúna.

O governo de São Pau-
lo anunciou a retomada 
dos eventos no estado 
para o próximo dia 17. A 
medida acompanha a fle-
xibilização da retomada 
dos serviços anunciada no 
final de julho pelo gover-
nador João Doria (PSDB).

A possibilidade da rea-
lização de eventos sociais 
deve-se ao avanço da va-

cinação e a redução das 
médias diárias de interna-
ções, mortes e novos casos 
de Covid-19 no estado. 
Portanto, a partir do dia 
17, serão liberados, sem 
restrição de público, feiras 
corporativas, convenções, 
congressos, exposições em 
museus e eventos sociais, 
como casamentos, janta-
res, festas de debutantes e 

formaturas.
Apesar da liberação, 

o uso de máscara, o dis-
tanciamento mínimo de 
um metro e a adesão aos 
protocolos de higiene 
continuam obrigatórios. A 
testagem dos participantes 
não será exigida, mas os 
eventos podem ser multa-
dos caso ocorram aglome-
rações.

Jaguariúna atinge 80% da 
população adulta vacinada 
contra o coronavírus

Governo de SP libera a realização 
de eventos sociais a partir do dia 
17, sem limite de público

Vacinação continua avançando no município e em todo o Estado A medida acompanha a flexibilização da retomada dos serviços anunciada no final de julho pelo governador João Doria (PSDB)

IVAIR OLIVEIRA DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Estado publica liberação de R$5,5 milhões 
para construção de represa
Autorização já foi publicada no Diário Oficial

 Artur Nogueira

rmc
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Deputado Federal viabiliza R$700 
mil para obras e custeio da Saúde

Baixo estoque de sangue adia cirurgias 
e hospitais pedem mais doações

Agentes comunitárias de saúde 
recebem kits de higienização

 Pedreira  Campinas 

 Cosmópolis 

todos os outros recursos en-
viados ao município que são 
de extrema importância”, 
ressalta o prefeito Hamilton.

Segundo a secretária 
de Saúde Ana Lúcia Nieri 
Goulart, o deputado Car-
los foi o responsável pela 
Emenda no valor de R$400 
mil que está propician-
do a reforma completa do 
Posto de Saúde “São Ra-

fael Arcanjo”, localizado 
no Conjunto Habitacional 
Aparecida Ignês Ceconello 
Camilotti e que atende tam-
bém o Jardim Marajoara. 
“As obras estão avançadas 
e contemplam uma reforma 
completa deste que é um 
dos mais antigos Postos de 
Saúde da cidade e de gran-
de importância para os mo-
radores destes bairros.

O Hospital Municipal 
Mário Gatti precisou adiar 
duas cirurgias oncológicas 
e uma ortopédica nesta se-
mana por falta de sangue. A 
queda na doação de sangue 
já levou ao adiamento, na 
semana anterior, de cirurgias 
ortopédicas, oncológicas e 
neurocirurgias, para garantir 
o atendimento das urgências.

“Nunca tivemos uma 
situação assim, nem mes-
mo no ano passado, quan-
do começou a pandemia”, 
afirma a gerente da Agên-
cia Transfusional do Mário 
Gatti, Solange Costa. O 
problema, disse, atinge to-
dos os hospitais. “Estamos 
administrando dia a dia a 
situação”, afirma.

O estoque atual no Má-
rio Gatti supre a demanda 
de apenas um dia, quando 
o ideal seria uma garantia 
de abastecimento de, pelo 
menos, três dias, informa 
a gerente.

Responsável pelo for-
necimento de sangue aos 
hospitais que atendem o 
Sistema Único de Saúde, 
o Hemocentro da Unicamp 
vem enfrentando quedas 
nas doações e se mantém 
com baixo estoque. Nesta 
terça-feira, a unidade es-
tava com estoques críticos 
dos tipos sanguíneos O+, 
A+, B+ e AB- enquanto os 
tipos AB+, O-, A- e B- es-
tavam em estado de alerta.

Além da pandemia, o 
frio dos últimos dias fez 
despencar as doações de 
sangue em 60%, segundo 
o coordenador da Divisão 
de Hemoterapia do Hemo-
centro, Bruno Benites. O 
ideal seria que os estoques 
de sangue suprissem a de-
manda acima de três dias, 
mas hoje a disponibilidade 
não chega ao consumo de 
um dia. 

Para tentar aumentar 
as doações, o Hemocen-

tro está intensificando as 
campanhas nas mídias, in-
centivando doações pelas 
famílias de pacientes inter-
nados, mas o retorno, se-
gundo o coordenador, não 
é o mesmo de antes. “A 
única alternativa para con-
tarmos com os estoques 
necessários é a doação, e 
precisamos muito da ajuda 
da população”, afirma. 

Onde doar em Campinas
Hemocentro
Endereço: Rua Carlos 
Chagas, 480, Cidade Uni-
versitária
Quando: de segunda a sá-
bado, das 7h30 às 15h (in-
clusive feriados)

Hospital Mário Gatti
Endereço: Avenida Prefei-
to Faria Lima, 340, Parque 
Itália
Quando: de segunda a sá-
bado, das 7h30 às 15h (in-
clusive feriados) 

Prezando pelo retorno 
seguro das profissionais 
nas atividades de visitas 
residenciais, a Prefeitura 
de Cosmópolis, por meio 
da Secretaria de Saúde, en-
tregou kits de higienização 
e uniforme para as agen-
tes comunitárias da rede 
pública. No total, foram 
entregues 27 kits para as 
agentes.

As profissionais atuam 
diariamente identificando 
os problemas e buscando 
alternativas para enfrentar 

as situações juntamente 
com a população, partici-
pam ativamente na preven-
ção de doenças e na promo-
ção da saúde. O trabalho 
possibilita que as necessi-
dades da população che-
guem à equipe de profissio-
nais, que irá intervir junto à 
comunidade.

“Estamos buscando tra-
zer segurança para os pro-
fissionais neste retorno. 
Este trabalho com a nossa 
população é de extrema im-
portância e relevância para 

a saúde pública no municí-
pio. Agora elas estarão am-
paradas com todos os EPI’s 
necessários”, diz o prefeito 
Junior Felisbino.

Os kits contem másca-
ras descartáveis; másca-
ra face shield; colete de 
identificação e álcool em 
gel 70%. Elas exercem 
um trabalho fundamental, 
verificando as carteirinhas 
de vacinação, agendamen-
to de consultas e acompa-
nhamento aos pacientes da 
rede pública.

O governador do Estado 
de São Paulo, João Dória 
(PSDB), decretou a aber-
tura de crédito suplemen-
tar ao Orçamento Fiscal no 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) 
para a elaboração do proje-
to e execução de reparos na 
represa de Artur Nogueira. 
A publicação da autoriza-
ção da liberação do valor 
de R$5.477.133,00 foi pu-
blicada no Diário Oficial 
no sábado, 31. A data do 
início das obras ainda não 
foi divulgada pelo Serviço 
de Água e Esgoto de Artur 
Nogueira (Saean).

A presidente do Saean 
e do PSDB em Artur No-
gueira, Gabriela Montoya, 
pontua que a obra deve 
ser voltada à reforma do 
Talude que tem caráter 
emergencial. A assinatura 
do autorizo, que celebrou 
o convênio da vinda do 
recurso para as obras de 
reparação da barragem do 

Córrego Cotrins, aconte-
ceu no mês de junho pelas 
mãos do governador.

Negligência 
O problema do possível 

rompimento da Barragem 
do Córrego Cotrins foi 
detectado após a Prefeitu-
ra e o Saean solicitarem o 
levantamento de todos os 
contratos e licitações que 
estavam em andamento 
nos últimos anos. Durante 
a averiguação, foi encon-
trado um processo de re-
cuperação do local e, pela 
surpresa, se tratava de uma 
obra de caráter emergen-
cial. A negligência da an-
tiga gestão diante do fato 
permitiu que o local fosse 
condenado por laudos téc-
nicos e apontasse para ris-
co de rompimento.  

Ao todo, foram resgata-
dos três laudos técnicos, os 
quais apontavam falhas na 
estabilidade e segurança da 
barragem. Diante das con-

dições alarmantes, o prefei-
to e a presidente do Saean 
confirmaram que as con-
clusões dos relatórios são 
de recuperação imediata. 

Lucas Sia e Gabriela 
Montoya explicam que 

alguns órgãos foram in-
formados da gravidade 
da circunstância, como a 
Casa Militar; o deputado 
Vanderlei Macris (PSDB), 
o qual intermediou uma 
reunião com a Secretaria 

de Infraestrutura e Meio 
Ambiente; o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) e o Departamento 
de Águas e Energia Elétri-
ca do Estado de São Paulo 
(DAEE).

Encontro realizado no paço municipal

Mário Gatti é um dos hospitais que estão em dificuldade para manter cirurgias devido ao baixo estoque de sangue

DIVULGAÇÃO CARLOS BASSAN

 Senso de urgência
Hoje, o sistema de 

captação de água da re-
presa Mariano Batista 
“Cotrins” é responsável 
por atender a demanda 
de 70% da população de 
Artur Nogueira. O senso 
de urgência das interven-
ções é justificado tam-
bém tendo em vista essa 
dependência do Sistema 
de Abastecimento do mu-
nicípio.

O Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo 
aconselha que o período 
mais adequado seja na 
estiagem. Nesse período, 
há diminuição dos índi-
ces pluviométricos que 
permitirão que os ser-
viços sejam executados 
com o reservatório em 
níveis mais baixos. Além 
de propiciar melhores 
condições para a movi-
mentação de terra e com-
pactação do maciço.

O prefeito Hamilton Ber-
nardes Junior e a secretária 
municipal de Saúde Ana Lú-
cia Nieri Goulart, recepcio-
naram, nas dependências do 
Paço Municipal, o coordena-
dor político do deputado fe-
deral Carlos Sampaio, Beto 
Cavallaro, que comunicou 
a viabilização de Emenda 
Parlamentar para o custeio 
da Rede Municipal de Saú-
de no valor de R$300 mil. 
Somente neste ano de 2021, 
foram enviados R$ 700 mil, 
para a reforma do Posto de 
Saúde e o custeio da Saúde.

Para o prefeito Hamilton 
Bernardes Junior, o depu-
tado Carlos Sampaio é um 
grande amigo de Pedreira. 
“Peço ao coordenador polí-
tico Beto Cavallaro que leve 
ao deputado Carlos Sampaio 
nossos agradecimentos em 
nome da população pedrei-
rense por mais esta Emenda 
Parlamentar de R$300 mil e 
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Município é contemplado 
com verba para 
investimento em turismo

No mês de julho 25 pessoas foram 
multadas por não cumprirem o 
isolamento da Covid-19

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
6

 Holambra 

 Serra Negra 

Durante o mês de ju-
lho, a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra aplicou 25 
multas a pessoas que não 
estão cumprindo isolamen-
to, por estarem contami-
nadas ou com sintomas da 
Covid-19. Ao todo, foram 
255 visitas realizadas. 

As ações de fiscalização 
são permanentes e seguem 
o Decreto nº 5.237, que 
dispõe que o cidadão que 
não é localizado em sua 
residência, recebe multa 
de R$1 mil por descumprir 
o isolamento domiciliar e 

desobedecer a orientação 
médica. No mês anterior, 
junho, foram 22 multas. 

A fiscalização é realiza-
da por agentes da Vigilân-
cia Sanitária, com apoio de 
guardas civis municipais 
que percorrem a cidade vi-
sitando as pessoas. De acor-
do com eles, a maioria tem 
cumprindo corretamente as 
obrigações e respeitando o 
isolamento.

Legislação
Quando há o registro do 

descumprimento, um termo 

de constatação é preenchi-
do e encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil, 
pois trata-se de crime con-
tra a saúde pública. As pes-
soas em isolamento devem 
obrigatoriamente atender 
às regras, estabelecidas 
inclusive pelo Código Pe-
nal, através do art. 268 
(infringir determinação 
do Poder Público, desti-
nada a impedir introdução 
ou propagação de doença 
contagiosa) e art. 330 (de-
sobedecer à ordem legal 
de funcionário público).

Investimentos liberados pelo estado

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, o vice-
-prefeito Miguel Esperança 
e a diretora municipal de 
Turismo e Cultura, Ales-
sandra Caratti, participa-
ram nesta semana de sole-
nidade na cidade de Serra 
Negra que contou com a 
participação do governador 
João Doria e seu vice, Ro-
drigo Garcia, para anúncio 
da retomada do turismo no 
Estado de São Paulo. Du-
rante o evento, Doria assi-
nou convênio para obras e 
melhorias de infraestrutura 
em 70 estâncias turísticas, 

entre elas Holambra, tota-
lizando um investimento de 
R$202,2 milhões.

“Vamos concentrar nos-
sa atenção no presente e, 
principalmente, no futuro. 
E o futuro está no turismo. 
Esse investimento que está 
aqui vai retornar em viajan-
tes, consumidores, alegria, 
esperança, felicidade, gera-
ção de renda e oportunida-
des para todas essas cida-
des”, afirma o governador.

O valor destinado para 
Holambra ainda não foi di-
vulgado. “Turismo é nossa 
vocação. É serviço, empre-

go e oportunidades para os 
trabalhadores da cidade”, 
disse Capato. “É por essa 
razão que seguimos tra-
balhando forte nessa área, 
sempre com muita seguran-
ça e consciência”.

Os investimentos que 
serão feitos no município 
pelo Governo Paulista di-
zem respeito a projetos 
elaborados pela Prefeitura 
e encaminhados para apro-
vação do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias, o DADE, 
vinculado à Secretaria de 
Estado do Turismo.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Nesta semana foi co-
meçou a nova temporada 
da Nightwave. A Di-
gital Extreme havia 
falado na sua trans-
missão do dia 17 
de julho, que por 
causa da jornada 
Nova Guerra, no 
qual toda a equi-
pe está focada, a 
Nightwave não terá 
uma história, como ha-
via sido feito até a ultima 
intermissão . 

A Ubisoft anunciou 
que o jogo Far Cry 5 esta-
rá de graça dos dia 5 ao 
dia 9 de agosto, para 
todos os consoles.  

New World o 
primeiro jogo da 
Amazon, sofreu 
mais um adiamen-
to. O jogo seria lan-
çado no final deste 
mês, mas foi adiado 
para 28 de Setembro. O 
motivo do adiamento foi 
o polimento do jogo “... 
queremos assegurar que 
entregaremos um game 
da mais alta qualidade 
no dia do lançamen-
to...”. Este anuncio 
foi publicado no 
Twitter. O jogo é 
um exclusivo de 
PC. 

Após a EA 
Play, o CEO da EA, 
foi questionado sobre 
quando que os jogado-
res poderão jogar o re-

make de Dead Space e 
responde que o que foi 

mostrado, é um peque-
no beta do jogo e ain-
da está longe do seu 
lançamento. 

Começou a ser 
distribuído pela 
Intel Game Ac-
cess, códigos para 

o beta aberto ante-
cipado na Stean, de 

Back 4 Blood. Basta os 
interessados irem para o 
site da Intel Game Ac-
cess colocar as informa-
ções com o e-mail e rei-

vindicar. O beta aberto 
acontecerá do dia 
12 até o dia 16 de 
agosto, para todos 
os consoles. 

Para os fãs de 
Star Wars e Dark 
Souls, a EA Games 

criou o Star Wars 
Jedi: Fallen Order o 

que foi um sucesso, po-
rém a duvida para os fãs 
é se teria uma continua-
ção. A EA Games disse 
em entrevista, que quer 

continuar a investir no 
jogo e transforma-lo 
em uma franquia, 
junto com outros 
títulos como Mass 
Effect. O que tor-
nará a sequencia 
possível, mas ainda 

vai levar alguns anos 
para os fãs receberem 

um Trailer desta conti-
nuação.

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”.

Novidades da semana 

Evento com autoridades estaduais e municipais

Fiscalização realizada por agentes da Vigilância Sanitária com apoio de guardas civis

DIVULGAÇÃO

Minha Casa...
A Prefeitura de Jaguariúna 
apresentou à Câmara Mu-
nicipal projeto de lei que 
cria o programa “Minha 
Casa do Meu Jeito”, volta-
do às famílias que não têm 
condições financeiras de 
contratar um profissional 
para a elaboração do pro-
jeto arquitetônico. O pro-
grama assegura às famílias 
de baixa renda de Jagua-
riúna o direito à assistên-
cia técnica gratuita para a 
elaboração do projeto e o 
acompanhamento técnico 
na construção de interes-
se social de até 70 metros 
quadrados.

...do Meu Jeito
Além disso, a proposta 
também concede isenção 
de pagamento das taxas 
de alvará e de habite-se 
do imóvel a ser construí-
do dentro do programa. O 
projeto foi enviado pelo 
prefeito Gustavo Reis à 
Câmara Municipal, para 
discussão e aprovação. Se-
gundo o prefeito Gustavo 
Reis (MDB), o programa 
dá a oportunidade a quem 
mais precisa de construir a 
sua residência do seu jeito, 
escolhendo o modelo de 
projeto a ser construído”. 
A expectativa é que os ve-

readores votem e aprovem 
o projeto.

Vacinação avança
Oito em cada dez jaguariu-
nenses com mais de 18 anos 
de idade já estão vacinados 
com pelo menos uma dose 
ou dose única da vacina 
contra a Covid-19. A marca 
de 80% da população adulta 
da cidade vacinada contra o 
coronavírus foi atingida na 
última segunda-feira, 02 de 
agosto. 

Sessão com público
A Câmara Municipal de Ja-
guariúna publicou a Portaria 
45/2021, que dispõe sobre 
mudanças nos procedimen-
tos de trabalho do Legisla-
tivo dentro dos critérios do 
Plano São Paulo para flexi-
bilização da quarentena de 
contenção da disseminação 
da Covid-19. Com a deci-
são, fica determinado que 
as sessões ordinárias, extra-
ordinárias e audiências pú-
blicas da Câmara Municipal 
serão abertas ao público, 
obedecendo-se ao critério 
de receber o máximo oito 
pessoas na assembleia, com 
o devido distanciamento, 
respeitando a metragem da 
sala das sessões. Segundo 
a Câmara, a inscrição do 
interessado em assistir às 

sessões e audiências públi-
cas deve ser feita até as 17h 
do dia em que acontecer o 
evento, na Secretaria da Câ-
mara Municipal, pelo tele-
fone (19) 3847-4336.
 
Parlamento
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaguariúna, vere-
ador Afonso Lopes da Silva, 
o Silva (MDB), participou 
nesta sexta-feira, 06, de mais 
uma reunião do Parlamen-
to Metropolitano da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). O encontro, que reu-
niu os parlamentares mem-
bros do colegiado, ocorreu na 
cidade de Nova Odessa.

Voto impresso
A comissão especial da Câ-
mara dos Deputados que ana-
lisa a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 135/19, 
que torna obrigatório o voto 
impresso, rejeitou nesta 
quinta-feira, 05, por 23 votos 
a 11, o substitutivo apresen-
tado pelo relator, deputado 
Filipe Barros (PSL-PR). Os 
deputados agora analisam 
um novo parecer, que será 
elaborado pelo deputado 
Júnior Mano (PL-CE), que 
foi indicado pelo presidente 
da comissão especial. Mano 
pode inclusive recomendar o 
arquivamento da PEC.

 Bastidores do poder

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Prefeitura realiza operação  
tapa-buracos nos bairros Guedes e 
Reserva da Barra

Meio ambiente e Obras realizam 
manutenção de estradas rurais com 
ajuda de caminhão basculante

7

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Obras e 
Serviços, realizou nesta se-
mana operação tapa-bura-
cos nos bairros Guedes de 
Cima e Reserva da Barra. 
Estão sendo reparadas as 
principais vias dos bairros. 

Os trabalhos foram fei-
tos com caminhão térmi-
co, que mantém a massa 
asfáltica aquecida, propor-
cionando, assim, um ser-
viço de melhor qualidade. 
Segundo a secretária de 
Obras e Serviços, Fernanda 
Santana, a operação tapa-

-buracos ocorrerá em toda 
a cidade. 

“É um serviço contínuo. 
Os próximos bairros a serem 
atendidos pelo serviço são 
Nova Jaguariúna e Rosei-
ra, que também apresentam 
problemas na estrutura asfál-
tica”, explica Fernanda.

são vias de acesso funda-
mentais para o desenvol-
vimento socioeconômico 
das comunidades rurais do 
município. Depende delas 
o funcionamento de todo 
o mecanismo da produ-

ção agrícola, sendo fun-
damental que estejam em 
condições de tráfego em 
qualquer época do ano”, 
comenta a vice-prefeita 
e secretária de Meio Am-
biente, Rita Bergamasco.

Os serviços de manutenção em ruas e avenidas da cidade fazem parte do cronograma de obras da secretaria municipal
Caminhão basculante foi obtido pela Prefeitura por meio do convênio 
Frota Agro

IVAIR OLIVEIRA DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Jaguariúna 
está realizando a manu-
tenção das estradas rurais 
do município. O serviço 
conta agora com um novo 
caminhão basculante, 
obtido pela Prefeitura de 
Jaguariúna por meio do 
convênio Frota Agro, ce-
lebrado entre o Município 
e a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. 

Na quarta-feira, 04, 
os serviços foram reali-
zados na Estrada Rural 
Municipal JGR-369, que 
é responsável pela inter-
ligação de Jaguariúna ao 
município de Pedreira. 

Os trabalhos são feitos 
em parceria com a Secre-
taria Municipal de Obras 
e Serviços. Com isso, os 
trechos críticos das estra-
das rurais são adequados, 
beneficiando direta e in-
diretamente todos os pro-
dutores rurais e demais 
usuários das vias. 

“As estradas rurais 

600 cestas básicas são enviadas pelo Governo 
do Estado para o município

O Fundo Social de So-
lidariedade de Jaguariúna 
recebeu a doação de 614 
cestas básicas enviadas 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade do Estado de 
São Paulo. Os alimentos já 
foram repassados à Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social e devem aju-
dar as famílias que vivem 
em vulnerabilidade social 
na cidade.

Essa é a terceira vez des-
de o início da pandemia que 
o Fundo Social do Estado, 
por meio da sua presidente 
Bia Dória, envia cestas de 
alimentos a Jaguariúna. A 
presidente do Fundo Social 
de Jaguariúna, Flora Reis, 
agradeceu a ajuda enviada 
pelo Governo do Estado. 
“Obrigada Bia Dória pela 
atenção e o carinho com as 
famílias de Jaguariúna que 
vivem em situação de vul-
nerabilidade”.

A secretária municipal 
de Assistência Social, An-
drea Lizun, destaca que 
todas serão destinadas às 
famílias que neste mo-
mento estão sendo dire-
tamente impactadas pela 
pandemia. “Cada uma 
dessas cestas é muito im-
portante principalmente 
agora em que a demanda 
está muito grande. Elas 
são essenciais para garan-
tir a alimentação das pes-
soas”, disse a secretária.

Quem tem direito
A Prefeitura de Jaguari-

úna informa que as pessoas 
que precisam de alimentos 
e têm o interesse de rece-
ber uma dessas cestas de-
vem procurar o Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) de referên-
cia para que a sua situação 
seja avaliada pela equipe. 
Se for confirmada a neces-

Em cada cesta há macarrão, arroz, feijão, açúcar, leite em pó, óleo, carne seca, entre outros alimentos

IVAIR OLIVEIRA

sidade, será feito um agen-
damento para que a pessoa 
possa retirar a cesta no 
Centro Dia do Idoso.

Jaguariúna Solidária
Quem quiser colabo-

rar com o programa Ja-
guariúna Solidária, da 

Prefeitura, pode enviar 
doações ao Centro Dia 
do Idoso que fica na que 
fica na Praça Basaglia, 

497, no Jardim Zeni. O 
horário de funcionamen-
to é das 9h às 12h e das 
13h às 16h.

Os alimentos devem ajudar as famílias que vivem em vulnerabilidade na cidade

https://www.netellinternet.com.br/
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Governador anuncia verbas de mais de 
R$200 milhões para estâncias paulistas

O prefeito da Estância 
Climática de Morungaba, 
que também é presidente 
da Associação das Pre-
feituras das Cidades Es-
tância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp), Mar-
quinho de Oliveira, par-
ticipou do evento em que 
o Governador do Estado 
de São Paulo, João Dó-
ria, anunciou a autoriza-
ção de investimentos do 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur). Em seu dis-
curso durante, dirigido 
ao governador, o prefei-
to Marquinho disse que é 
uma data a ser comemo-
rada porque é o dia em 
que o Governo retoma de 
fato todos os investimen-
tos na área do Turismo. 

Segundo o prefeito 
morungabense, o Gover-
no e os municípios devem 
se aliar para a retomada 
econômica. “Juntos va-
mos retomar fortemente o 
turismo no Estado de São 
Paulo, que é um impor-

tante gerador de emprego 
e renda, porém foi muito 
afetado por esta pande-
mia. O anúncio destes 
investimentos demons-
tra que é possível - mes-
mo em uma séria crise 
econômica – o Governo 
continuar investindo sem 
esquecer nenhuma área. 
Com uma grande partici-
pação do vice-governador 
e secretário de Governo, 
Rodrigo Garcia, e um 
time de secretários que 
realmente pensa no Es-
tado de São Paulo, esta é 
uma gestão que está sal-
vando vidas - e não só a 
vida dos paulistas, mas de 
todos os brasileiros”, diz 
o prefeito Marquinho.

O prefeito destaca 
ainda a importância da 
aprovação do projeto de 
lei que dispõe sobre o 
Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos 
(FUMTUR), apresentado 
pelo governo e que está 
em tramitação na Assem-
bleia Legislativa (Alesp). 
Pela proposta defendida 

pela Aprecesp, as prefei-
turas receberiam 100% 
das verbas na modalidade 
“fundo a fundo”, quando 
o recurso estadual vem 
direto para as contas dos 
municípios, onde serão 
utilizados para o desen-
volvimento do turismo, 
além das obras, na ma-
nutenção, promoção de 
eventos e contratação de 
serviços especializados.

“O Estado de São Pau-
lo não deixa nada a desejar 
para outros importantes 
estados turísticos do Bra-
sil. Aqui temos turismo 
rural, ecoturismo, turismo 
de sol e praia, turismo de 
aventura, turismo náutico, 
gastronomia, turismo cul-
tural, turismo religioso. 
São Paulo é para todos”, 
afirma Marquinho.

Estâncias turísticas
O Governo do Estado 

autorizou R$202,2 mi-
lhões para obras e melho-
ria de infraestrutura em 
70 estâncias turísticas, é o 
maior valor liberado nos 

Morungaba é um dos municípios a receber investimentos para a área de turismo
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Prefeito representa o município na 35ª Feira UGART em Porto Alegre (RS)

Departamento de Educação 
promove reunião para volta às aulas

Evento realizado na manhã desta quinta-feira, 05, em Serra Negra

DIVULGAÇÃO

últimos cinco anos. “Os 
convênios irão potencia-
lizar a vocação das nossas 
70 estâncias turísticas, 
estimulando a retomada 
econômica por meio do 

consumo doméstico de 
viagens”, diz o secretário 
de Turismo e Viagens, Vi-
nicius Lummertz.

O prefeito Marquinho 
agradeceu em nome da 

Aprecesp o prefeito El-
mir Chedid, de Serra Ne-
gra, cidade que recebeu o 
evento, além da participa-
ção dos prefeitos e prefei-
tas das estâncias.

A Associação das Pre-
feituras das Cidades Es-
tância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) partici-
pou da 35ª Feira de Negó-
cios Turísticos da União 
Gaúcha de Representan-
tes e Operadoras de Tu-
rismo (UGART), entre 
os dias 30 e 31 de julho 
em Porto Alegre (RS). O 
prefeito de Morungaba e 
presidente da Aprecesp, 
Marquinho de Oliveira, 
esteve presente neste que 
é considerado o maior 
evento focado em agentes 
de viagens da região sul 
do Brasil.

A Aprecesp/Turis-
mo Paulista contou com 
um estande próprio (de 
8 m2), totalmente perso-

nalizado, como paredes 
decoradas com imagens 
de diversos segmentos e 
atrativos turísticos e uma 
televisão passando víde-
os promocionais, onde 
também serão distribuí-
dos gratuitamente mate-
riais impressos e feito o 
atendimento presencial 
dos agentes de viagem 
sulistas. Além do estan-
de, a entidade realizou 
a capacitação “Turismo 
Paulista: Um Estado - 
70 Destinos Turísticos”, 
apresentada pela Gerente 
de Relações Institucio-
nais da entidade Marcia 
Azeredo para cerca de 50 
agentes de viagens.

“A nossa participação 
na UGART nos propor-

ciona apresentar as nos-
sas estâncias como des-
tinos turísticos referência 
no Estado do Estado de 
São Paulo”, destaca Mar-
cia Azeredo.  

“Focando na retomada 
das atividades turísticas 
em nossas estâncias pau-
listas e na forte tendên-
cia de viagens nacionais, 
nossa participação na 35º 
UGART tem a finalidade 
de atrair visitantes nacio-
nais para as nossas estân-
cias paulistas. Por isso, 
toda a nossa equipe técni-
ca está presente no evento 
para garantir uma melhor 
promoção dos nossos des-
tinos turísticos”, afirma o 
presidente da associação, 
o prefeito Marquinho.

cada sala de aula.
Na reunião também fo-

ram abordados assuntos 
como a retomada das ativi-
dades no Núcleo de Apoio 
Pedagógico (NAP), con-
tratação de funcionários 
pelo Processo Seletivo e a 
instalação de protocolos de 
higiene para a utilização de 
transporte escolar utilizado 
pelos alunos.

Todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19 

foram definidos pela Co-
missão Municipal de Pla-
nejamento e elaboração 
dos Protocolos Sanitários 
e Pedagógicos estão sendo 
seguidos pelas Unidades 
Escolares Municipais. As 
orientações são voltadas 
ao distanciamento social, à 
higiene pessoal, à limpeza 
e higienização dos ambien-
tes e ao monitoramento das 
condições de saúde de alu-
nos e funcionários.

O Departamento de Edu-
cação convidou vereadores, 
professores e coordenadores 
para apresentar a consulta 
pública realizada com pais 
e responsáveis de alunos, 
cujo resultado chegou a uma 
média de 65,8% de adesão 
às aulas presenciais que re-
tomaram nesta semana. Os 
pais que optaram por não 
enviar seu filho à escola reti-
ram as atividades impressas 
junto à equipe escolar.

Entre as medidas de re-
torno as aulas se destacam: 
a vacinação de todos os pro-
fissionais da Educação; or-
ganização escolar seguindo 
o Plano SP e os protocolos 
da Vigilância Sanitária de 
Morungaba; a distribuição 
de material de higienização 
e proteção para os alunos de 
todas as Unidades Escola-
res e o distanciamento en-
tre os alunos e o espaço de 

A Comissão Municipal de Planejamento e elaboração dos Protocolos 
Sanitários e Pedagógicos reuniu-se na semana passada

RODRIGO MARQUES

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - CEP 13910-027 - Fone/Fax. (19) 3867-9738 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA-SP 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA HÍBRIDA 
 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA-SP,  em cumprimento ao Art. 
12 da LEI Nº 13.683, DE 19 DE JUNHO DE 2018, em seus § 3º e § 4º, referentes à 
realização das Audiências Públicas - CONVOCA Audiência Pública Híbrida para 
apresentação e debate do “Caderno Preliminar de Propostas do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas”, que se 
realizará no dia 08 de setembro de 2021, às 18:30 horas com término previsto às 21:30 
horas, em sistema híbrido (ambiente virtual e presencial), em virtude das 
recomendações e cuidados em face do controle e combate à pandemia da Covid-19 (Novo 
Coronavírus), e consoante às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo bem como as 
recomendações do Ministério Público/Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente – 
Gaema, à realizar-se de modo presencial no ANFITEATRO DO CAMPUS I DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA – UNIFAJ situado a Rua 
Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco, Jaguariúna-SP e de modo virtual através do 
seguinte endereço eletrônico: www.pdui.sp.gov.br/rmc.  
 
Com o objetivo de ampliar o conhecimento e propiciar discussão sobre a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas, de 
maneira que se obtenham dados, subsídios, informações, sugestões, críticas e propostas 
concernentes ao conteúdo do Caderno Preliminar de Propostas. 
 
As inscrições para manifestação na Audiência Pública Híbrida serão feitas, 
antecipadamente, via PLATAFORMA ou a partir da abertura das SALAS VIRTUAIS 
disponibilizadas pelos municípios, a partir de 17h30 encerrando-se 60 minutos após a 
abertura da reunião, ou pelas MESAS DE RECEPÇÃO e se encerrarão, igualmente, 60 
minutos após a abertura da reunião, compondo uma lista organizada por ordem de 
solicitação.  
 
O procedimento da audiência encontra-se estabelecido no regulamento constante da 
plataforma do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 
Campinas (www.pdui.sp.gov.br/rmc). 

 
Jaguariúna, 06 de agosto de 2021 

 
 

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REAIS 
Prefeito 

 
 

RÔMULO AUGUSTO ARSUFI VIGATTO 
Secretário de Planejamento Urbano 
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Nova linha de crédito

Comércio paulista espera alta 
média de 10% nas vendas do 
Dia dos Pais

Neste momento eco-
nômico enfrentado pelo 
Brasil, há um grande nú-
mero de empresários e 
empreendedores de modo 
geral que acreditam que 
seus negócios possuem 
capacidade de crescimen-
to ao longo dos próximos 
meses, mas que também 
enxergam a necessidade 
de uma rápida injeção de 
recursos para deixar de-
finitivamente para trás as 
dificuldades econômicas 
trazidas pela Covid-19 e 
com isso passar a pensar 
apenas em maneiras de 
crescer e de conquistar 
clientes.

Para esta parcela dos 
homens e mulheres de 
negócios brasileiros, a 
aprovação do Programa 
de Estímulo ao Crédito 
(PEC) por parte do Con-
selho Monetário Nacio-
nal (CMN) é uma ótima 
notícia. Como parte do 
programa foi editada no 
início do mês a Medida 
Provisória 1.057 que re-
gulamentou as regras do 
crédito para pequenos ne-
gócios e MEI’s.

Algumas característi-
cas próprias do programa 
são o prazo, os credores 
terão pelo menos 24 me-
ses para poderem quitar 
suas dívidas com o Go-
verno Federal e a ausência 
de um período de carência 
para a quitação da dívida. 
Ela já pode ter o início do 

seu pagamento a partir do 
momento em que o con-
trato for assinado. 

Estas características 
demonstram que o pro-
grama não é ideal para 
todos. Como já bem defi-
niu o comando do Banco 
Central (BC) ao lançar o 
programa, o principal ob-
jetivo do PEC é dar para 
as empresas de menor 
porte condições de se pre-
pararem para a retomada 
econômica que se desenha 
com os vislumbres de um 
fim da pandemia do novo 
coronavírus. Inclusive por 
isso que o BC definiu que 
os recursos provenientes 
do programa não poderão 
serem utilizados para qui-

tar dívidas com bancos ou 
instituições financeiras.

A necessidade de se 
quitar a dívida iniciando 
os pagamentos logo após 
contraí-la já demonstra 
que o programa é propício 
para aqueles que precisam 
injetar uma quantidade 
alta de recursos em sua 
empresa de forma rápida, 
mas que possuem a esta-
bilidade necessária ou a 
confiança em seu negócio 
para garantir que ao longo 
dos meses seguintes con-
seguirá arcar com o pa-
gamento das parcelas do 
empréstimo. 

Portanto, o público 
que será beneficiado pelo 
programa é um público 

diferente daquele que já 
é atendido pelo Pronam-
pe. Outra diferença com 
relação ao programa já 
existente e o Programa de 
Estímulo ao Crédito do 
CMN é que enquanto o 
primeiro possui um Fundo 
Garantidor de Operações 
para cobrir eventuais ina-
dimplências com recursos 
vindos do Tesouro Nacio-
nal. Já o novo programa 
não goza de tais recursos. 

A equipe econômica do 
Banco Central possui uma 
expectativa de que o novo 
programa injete até R$ 48 
bilhões em crédito para 
MEI e empresas que fa-
turam até R$ 4,8 milhões 
por ano. Este dinheiro que 

chegará nas mãos dos em-
preendedores com certeza 
movimentará a economia 
como um todo e acelerará 
ainda mais a retomada dos 
números brasileiros para 
padrões anteriores aos 
vistos antes da Covid-19. 

Não podemos determi-
nar ainda como se dará a 
adesão do empresariado 
brasileiro ao programa 
para assim mensurar o 
real impacto que ele terá 
sobre a economia nacio-
nal neste ano de 2021. 
Mas para empresários que 
buscam manter seus ne-
gócios sempre saudáveis 
e com um bom ritmo de 
crescimento econômico 
é sempre necessário estar 

atento à todas as possi-
bilidades que surgem no 
mercado sejam elas de in-
vestimento, obtenção de 
crédito ou de negócios.

Como já afirmei an-
teriormente, o PEC do 
CMN não é um caminho 
que deve ser adotado por 
todos, o crédito quando 
adquirido com inteligên-
cia é uma grande ferra-
menta para o crescimento, 
mas para que a empresa 
siga crescendo sem trope-
ços ou sustos que possam 
inclusive levar ao seu fe-
chamento é necessário o 
uso da inteligência. É pre-
ciso que cada empresário 
ou empreendedor que veja 
no programa uma possibi-
lidade de obtenção rápida 
de recursos para o seu ne-
gócio avalie bem todas as 
vantagens e desvantagens 
que o novo compromisso 
poderá trazer para a sua 
realidade.

Caso após uma boa 
avaliação das suas con-
dições atuais e de uma 
prospecção de futuro que 
lhe apresente um cenário 
agradável ele se sinta se-
guro para obter o crédito, 
esta pode ser mais uma 
boa opção para o empre-
endedor brasileiro seguir 
crescendo neste período 
em que a maior parte da 
população brasileira está 
sendo vacinada e se sen-
tindo confiante de voltar 
as ruas par consumir. 

O Dia dos Pais 2021 é 
a primeira data comemo-
rativa desde o início da 
pandemia com horário de 
funcionamento do comér-
cio normal no estado de 
São Paulo - pelo menos na 
maioria das cidades. Com 
isso, a expectativa dos lo-
jistas é de alta nas vendas, 
puxada pela compra de 
presentes como vestuário, 
calçados, acessórios, itens 

de menor valor como ca-
necas e relógios, e até re-
feições por delivery. 

Mesmo lembrando 
que a data não é uma das 
que mais movimentam o 
varejo, Marcel Solimeo, 
economista-chefe da As-
sociação Comercial de 
São Paulo (ACSP), refor-
ça que as perspectivas são 
favoráveis. Além da fle-
xibilização do horário de 

atendimento, o economis-
ta explica que as vendas 
devem ser impulsionadas 
pela recuperação da con-
fiança do consumidor. “A 
expectativa é de 10% de 
aumento sobre 2020”, si-
naliza.

Pesquisa da empresa de 
inteligência analítica Boa 
Vista retrata um pouco 
esse otimismo: 34% dos 
empresários acreditam 

em aumento no volume 
de vendas na comparação 
com igual data de 2020.

Além disso, 75% acre-
ditam que a demanda 
reprimida por compras 
físicas deve gerar boas 
oportunidades de negó-
cios e, para uma parcela 
muito otimista de entre-
vistados (16%), as vendas 
devem superar as do Dia 
das Mães.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Para os microempreendedores individuais, micro e pequenos empresários 
que estão precisando de crédito há uma nova opção de adquirir os recursos 
necessários para dar um novo fôlego aos seus negócios

https://eipcred.com.br/
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https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Nas relações de con-
sumo sempre fazemos 
negócios que permitem 
parcelamento das com-
pras e das dívidas contra-
ídas. Quando deixamos de 
adimplir uma determinada 
obrigação, cabe ao cre-
dor buscar as medidas de 
obrigar o devedor cumprir 
suas obrigações, como por 
exemplo, as negativações 
nos bancos dos devedores, 
sendo eles, Serasa, Boa 
Vista, SPC Brasil, além 
dos protestos em cartórios. 

Quando o consumidor 
está diante dessa situação, 
busca resolver logo e ne-
gociar uma nova condição 
que permite pagar e sair 
dos cadastros dos deve-
dores, fazendo no jargão 
popular de limpar o nome.  
Ocorre que em muitos ca-
sos, o consumidor paga a 
dívida, ou faz uma nego-
ciação para pagar parcela-
do, e quando isso aconte-
ce, o nome do consumidor 
não pode ficar com restri-
ções nos bancos dos deve-
dores por mais de 5 dias. 

É isso que diz o artigo 
43, parágrafo 3º, do Códi-
go de Defesa do Consumi-
dor (CDC), que estabele-
ce, como segue abaixo:

O consumidor, sempre 

que encontrar inexatidão 
nos seus dados e cadastros, 
poderá exigir sua imediata 
correção, devendo o arqui-
vista, no prazo de cinco 
dias úteis, comunicar a al-
teração aos eventuais des-
tinatários das informações 
incorretas.

Nesse mesmo sentido, 
o Supremo Tribunal de 
Justiça – STJ, editou a Sú-
mula 548, que determina 
prazo de 05 dias úteis para 
o credor excluir do regis-
tro da dívida em nome do 
devedor, vejamos o teor da 
Súmula em questão.

Cabe ao credor a exclu-
são do registro da dívida 
em nome do devedor no 
cadastro de inadimplen-
tes, no prazo de cinco dias 
úteis, a partir do integral e 
efetivo pagamento do dé-
bito. STJ. 2ª Seção. Apro-
vada em 14/10/2015, DJe 
19/10/2015.

A negativação é de 
responsabilidade do cre-
dor, e a retirada da ne-
gativação também é de 
responsabilidade do cre-
dor dentro dos cinco dias, 
conforme aqui menciona-
do e demonstrado. 

No caso do protesto 
em cartório, é bom deixar 
claro que os emolumentos 

que são os ganhos carto-
riais, são de responsabili-
dade do devedor, ou seja, 
caso o devedor teve o seu 
título, boleto, nota promis-
sória protestada em cartó-
rio, mas pagou o valor da 
dívida para o credor, fica a 
cargo do devedor os paga-
mentos dos emolumentos 
do cartório, e se não hou-
ver o pagamento, se man-
tem o protesto e o CPF 
com restrições. 

O que sempre ocorre 
nessa seara, é a manuten-

ção do CPF do consumidor 
que adimpliu a obrigação, 
sendo que pagou. Nego-
ciou ou renegociou a dívi-
da, mas o credor mantém a 
restrição indevida do deve-
dor nos cadastros (bancos) 
dos devedores, com isso, 
trazendo diversos cons-
trangimentos e conflitos 
na hora de contrair crédito 
no mercado de consumo. 

Quando isso acontece, 
o consumidor pode recor-
rer ao PROCON, no senti-
do de solicitar a imediata 

retirada do CPF do con-
sumidor dos bancos dos 
devedores, evidente que o 
devedor deve fazer prova 
do adimplemento da obri-
gação, que não precisa 
ser na sua totalidade caso 
tenha alguma negociação 
ou renegociação da dívida 
já pactuada ou repactuada 
com o credor. 

Caso a negativação se 
mantenha, e o consumidor, 
na condição de devedor 
adimpliu a obrigação, mas 
o credor mantém a nega-

tivação, é caso de ajuiza-
mento de uma ação na jus-
tiça por danos morais. 

Isso mesmo, danos mo-
rais por manter o CPF nega-
tivado nos bancos dos deve-
dores, mas isso é uma ação 
no âmbito e na esfera do 
judiciário e não do Procon. 

Esse tema da manuten-
ção da negativação mesmo 
após o pagamento da dívida 
será o tema na próxima colu-
na do nosso jornal. Por hoje 
eu fico por aqui e um bom 
final de semana a todos.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Consumidor negativado indevidamente e o prazo para 
retirar a negativação após o adimplemento da obrigação

Direitos e deveres

DIVULGAÇÃO 

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Bom dia, caro leitor.
Neste artigo vamos falar 

sobre o teor de Matéria Or-
gânica (M.O.) determinado 
no solo; porém, primeiro 
vamos saber qual a defini-
ção de M.O. e qual a sua 
função no solo. Então va-
mos lá.

Matéria Orgânica é de-
finida como sendo a parte 
orgânica do solo que é com-
posta por resíduos vegetais, 
resíduos animais, fungos, 
compostos microbianos e 
o mais importante o HÚ-
MUS. Nos vários estágios 
de decomposição da maté-
ria orgânica, o mais estável 
é o HÚMUS.

Qual a função da Matéria 
Orgânica no Solo e quais 
os benefícios causados ao 
solo?

A função da matéria 
orgânica é a de melhorar 
a condição do solo para o 

cultivo proporcionando os 
seguintes benefícios:

• Cobertura superfi-
cial do solo: a camada su-
perficial formada por M.O. 
no solo, promove uma re-
dução da erosão pela chuva, 
a formação de microclimas 
benéficos para a cultura, 
proporciona melhores con-
dições de cultivo e evita a 
compactação do solo;

• Estruturação do 
Solo: devido sua ação ci-
mentante na formação de 
agregados, pode melhorar a 
estrutura do solo, a porosi-
dade, a infiltração de água e 
a redução da erosão:

• Retenção de água:  
a matéria orgânica pode re-
ter até 20 vezes do seu vo-
lume em água, melhorando 
assim capacidade de reten-
ção de umidade do solo o 
que é muito benéfico quan-
do se trata de solo arenoso;

• Mineralização dos 

Nutrientes: os nutrientes 
existentes no material de ori-
gem são mineralizados pelo 
processo de decomposição 
por meio dos microrganis-
mos e liberados para a planta;

• Fornecimento de 
Enxofre: Do teor de de en-
xofre encontrado no solo, 
50% a 70% é proveniente 
da M.O.;

• Ação estabilizadora 
(Efeito Tampão):os compos-
tos gerados, atuam como au-
xiliares na estabilização do 
pH, diminuindo os problemas 
causados pela acidificação;

• Capacidade de Tro-
ca de Cátion (CTC): o au-
mento da CTC no solo é 
ocasionado pelo húmus por 
apresentar uma alta CTC, 
por proporcionar a geração 
de cargas negativas, ocasio-
nando o aumento da CTC 
do solo, e reduzindo as per-
das por lixiviação e os pro-
blemas por salinidade;

• Desenvolvimento 
de Micorrizas: Micorrizas 
são associações entre pe-
quenos fungos e raízes de 
plantas; não são responsá-
veis pelo aumento o teor to-
tal de nutrientes no solo, no 
entanto permitem que suas 
reservas sejam exploradas 
pela planta;

• Aumento de Ren-
dimento: o rendimento da 
cultura aumenta de acordo 
com melhora da ciclagem 

dos nutrientes por meio da 
M.O., possibilitando assim 
até mesmo a diminuição da 
quantidade de fertilizantes 
químicos utilizados para 
fornecimento de nutrientes.

 
Então, para que serve a 
determinação do teor de 
M.O. no solo?

Primeiro precisamos ter 
uma idéia de como se de-
termina o teor de M.O. no 
solo em um laboratório. O 
solo sofre uma oxidação do 
material orgânico existente, 
por meio de uma solução 
elaborada com ácido forte 

e material oxidante. Após 
a determinação é efetuada 
em um equipamento de lei-
tura óptica denominado de 
espectrofotômetro, e atra-
vés de uma fórmula é de-
terminado a concentração 
de M.O. no solo em g/dm3. 
Essa metodologia é a mais 
utilizada nos laboratórios, 
portanto dificilmente have-
rá diferenças de metodolo-
gia como na determinação 
do pH. O teor de M.O. pode 
estar expresso em % ou em 
g/dm3, sendo assim é ne-
cessário estar atento a ex-
pressão do resultado.

Com o teor de M.O. po-
demos ter uma idéia da tex-
tura do solo de acordo com 
o descrito no Boletim 100 
do IAC e saber se precisa-
mos acrescentar mais ma-
terial orgânico ao solo para 
obtermos os benefícios des-
critos anteriormente.

Espero ter conseguido de 
uma forma simples e resu-
mida, explicar sobre o que 
é Matéria Orgânica 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 AGROAMBIENTAL
(19) 99363-8210
e-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com
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Entender todos os gas-
tos do processo sucessó-
rio é importante para que 
a pessoa não seja pega de 
surpresa e tenha que arcar 
com algo que não espera-
va. Saiba, primeiramente, 
que os valores variam de 
acordo com os tipos de 
procedimentos feitos.

Portanto, poderá haver 
bastante diferença caso 
precise de inventário ju-
dicial ou extrajudicial ou, 
ainda, caso o dono do pa-
trimônio tenha optado por 
uma holding.

Gastos do processo su-
cessório: saiba antes para 
planejar

A sucessão patrimonial, 
apesar de envolver heran-
ça, nem sempre significa 
uma mudança positiva na 
vida financeira pois, por 
existirem gastos necessá-
rios, tudo precisa ser feito 
com planejamento.

Com relação ao custo 
do inventário, se feito por 
via extrajudicial (cartório), 
poderá ficar entre 4,2% 
e 4,7% sobre o valor dos 
bens. Já na via judicial, 
pode sair por 5,27%. Po-
rém, nem sempre é pos-
sível escolher a forma de 
realização, como acontece 
quando um dos herdeiros é 
menor de idade, por exem-
plo.

Honorários advocatí-
cios não podem ser dei-

xados de lado no cálculo, 
ainda que o inventário seja 
realizado em cartório. A 
tabela desses custos é atua-
lizada anualmente. Quanto 
mais complexo for o pro-
cedimento, mais investi-
mento terá de ser feito.

Também é preciso lem-
brar que uma herança pode 
ser motivo de brigas na 
justiça, o que, pela nossa 
burocracia, acarreta na mo-
rosidade, fazendo com que 
os gastos com o processo 
sejam ainda mais altos.

Na hipótese de ter sido 
deixado um testamento, 
faz-se necessário avaliar 
se ele está de acordo com 
a legislação, que determi-
na a metade dos bens aos 
herdeiros legítimos, pois, 
caso contrário, pode tornar 
o processo ainda mais len-
to e desagradável.

Ainda é preciso lem-
brar que precisam ser so-
mados a todos esses custos 
os impostos exigidos em 
cada caso, como abordado 
no artigo anterior.

A holding pode dimi-
nuir os gastos

Se, ainda em vida, o 
proprietário optou por ins-
tituir uma holding, os cus-
tos, grande parte das vezes, 
podem ficar mais baixos. 
Tal decisão também pro-
tege o patrimônio contra 
processos de divórcios e 
terceiros que queiram par-

te da herança. Nessa situa-
ção, não precisará fazer o 
inventário, pois tudo estará 
estabelecido no contrato 
social.

A burocracia aqui é me-
nor também, pois, ao con-
trário de uma sucessão com 
inventário, em que a herança 
é transmitida aos herdeiros 
após a morte, na holding os 
bens já são partilhados antes 
do falecimento, fazendo de 
cada herdeiro um sócio da 
empresa.

A tributação dessa ins-
tituição geralmente é mais 
baixa, pois ela passa a 
acontecer à pessoa jurídica 
e de acordo com cada cota. 
Além disso, tais ações ou 
cotas não estão sujeitas à 
tributação pelo IRPF. Em 
contrapartida, haverá inci-
dência de ITBI, que é um 
imposto de transmissão 
de bens imóveis ainda em 
vida.

Assim, é necessário fa-
zer o planejamento suces-
sório, o que poderá anteci-
par as despesas e deixar as 
famílias mais bem preve-
nidas. Tal momento deve 
exigir análise matemática 
e ter uma visão racional, a 
fim de que o processo se dê 
da melhor forma possível. 
Contar com advogados da 
área pode ser essencial, 
para evitar maiores des-
gastes futuros e altos gas-
tos do processo sucessório.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Sucessão Familiar: Empresas agro e 
produtores rurais - Custos Processórios

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

Fonte: https://www.mundoecologia.com.br/natureza/a-importancia-da-
preservacao-do-solo/

Fonte: http://cantinhodabiologia2016.blogspot.com/2017/11/micorrizas.html

“O teor de matéria orgânica é útil 
para dar idéia da textura do solo, 
com valores até de 15 g/dm3 para 
solos arenosos, entre 16 e 30 g/

dm3 para solos de textura média 
e de 31 a 60 g/dm3 para solos 
argilosos. Valores muito acima 
de. 60 g/dm3 indicam acúmulo 
de matéria orgânica no solo por 
condições localizadas, em geral 

por má drenagem ou acidez 
elevada.”

Fonte: Boletim Técnico IAC – 
1997 – pág 12 – acessado em 

06/08/2021.
http://www.etecsaosimao.com.

br/_documentos/_pdf/_apoio_ao_
aluno/_livros/BOLETIM_100_

IAC_Completo.pdf

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
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Projeto de Laboratório Covid é elaborado 
por alunos e professores de Engenharia Civil do Grupo UniEduK

Alunos ganham prêmios em Ciclo de 
Empreendedorismo do Grupo UniEduK

Alunos de vários semes-
tres de Engenharia Civil 
do Grupo UniEduK (Uni-
FAJ, UniMAX e Faagroh) 
participaram do projeto de 
construção de um labora-
tório nível de biossegu-
rança 3 (NB3) chamado 
como Laboratório Covid. 
A Atividade Prática Super-
visionada (APS) foi desen-
volvida durante o primeiro 
semestre de 2021 e contou 
com a participação de todo 
o corpo docente do curso.

“Para desenvolver a 
APS, os alunos realizaram 
um processo de produção 
da construção civil, com 
objetivo específico com 
prazos e custos definidos. 
O trabalho para a reali-
zação da obra teve início 
ainda no papel, com as 
primeiras decisões a serem 
tomadas”, explica a pro-
fessora Luciane Sandrini 
Dias, uma das responsá-
veis pela atividade. 

Já no nível de execução, 
cabe ao engenheiro e ao 
gerente de obra executarem 
junto às equipes cada pro-
cesso de forma controlada. 
O acesso ao gerenciamento 
da obra de forma instan-
tânea e imediata pode ser 
realizado de qualquer lu-
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educação

A Atividade Prática Supervisionada (APS) tem o objetivo de aproximar a realidade da profissão dos alunos, com prazos e custos definidos
DIVULGAÇÃO 

gar, hoje em dia, um fator 
muito relevante. Por isso, 
a importância de se apoiar 
em recursos tecnológicos 
que permitem o comparti-
lhamento de informações 
de forma on-line. 

“A partir do projeto de 
execução da obra, são de-
finidos os detalhes cons-
trutivos e as especifica-
ções que permitem mais 
facilidade de construir, 
afetando nos desperdí-
cios de material, no tem-
po de execução e, conse-
quentemente, nos custos 
de construção”, explica a 
prof. Luciane. 

Como característica da 
APS, os alunos ganham em 
conhecimento adquirido 
na prática, no dia a dia da 

profissão, tendo o acompa-
nhamento de professores 
experientes e qualificados 
em cada área do projeto a 
ser desenvolvido pelos es-
tudantes.  “Através deste 
projeto, os alunos puderam 
estudar conceitos da enge-
nharia civil aplicados a um 
tema atual e muito impor-
tante para a sociedade, a 
Covid-19. O trabalho teve 
como principal objetivo 
desenvolver o pensamento 
crítico dos alunos, o tra-
balho em equipe, e fazer 
com que eles consigam 
visualizar a aplicação dos 
conteúdos desenvolvidos 
na graduação na prática da 
profissão“, diz a gestora do 
curso de Engenharia Civil, 
prof. Natalia Tierzo.

O Ciclo de Empreen-
dedorismo 2021 do Grupo 
UniEduK (UniFAJ e Uni-
MAX) aconteceu entre os 
dias 19 e 23 de junho e reu-
niu alunos de cursos da área 
de Gestão – Administração, 
Ciências Contábeis, Marke-
ting e Logística, e Engenha-
rias. Organizado pela Esco-
la de Negócios, o evento 
contou com programação 
que incluiu atividades dife-
renciadas como o programa 
Empreenda na Prática e o 
lançamento do projeto Em-
preenda Indaiatuba. 

Em uma das etapas, os 
alunos puderam inscre-
ver projetos para aprecia-
ção de banca examinadora 
formada por convidados: 
o presidente da Associa-
ção das Micro e Pequenas 
Empresas de Indaiatuba – 
AMPEI, Anderson Tolovi; 
o diretor do Centro das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo – CIESP Indaiatuba, 
José Augusto Rodrigues 
Gonçalves;  o coordenador 
de Relacionamento com In-
dústria do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial – SENAI Indaiatuba, 

Luis Henrique Mendes de 
Oliveira e a agente de De-
senvolvimento do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE Aqui Indaiatuba, 
Ana Cristina Scarpari.  Fo-
ram 120 projetos inscritos. 
Os selecionados tiveram 
cinco minutos para fazer 
apresentação das soluções 
que produziram para as pro-
blemáticas identificadas. 
A melhor apresentação foi 
premiada com R$1 mil. 

Na noite “Destaque-se 
no Mercado”, 33 alunos pu-
deram expor seus projetos. 
“Os grupos foram excelen-
tes e, com certeza, essa vi-
vência vai afetar de forma 
positiva a carreira e o de-
senvolvimento acadêmico 
dos alunos”, destaca o Ges-
tor da Escola de Negócios, 
prof. Rogério Narciso Go-
mes, que também conduziu 
as apresentações.

O grupo vencedor foi 
representado pelas alunas 
Ligia Magrini e Thayanne 
Reichert, com o tema “Save 
App”, aplicativo direciona-
do a hospitais, que realiza 
a triagem de paciente de 

dentro da sua casa, evitan-
do assim as lotações nos 
hospitais, principalmente 
em época de pandemia e 
de contaminações. A partir 
de cadastro dos pacientes e 
respectivos sintomas, é fei-
ta a classificação de risco, 
liberando as senhas para o 
atendimento presencial em 
pronto-socorro, se necessá-
rio. 

“Ganhar o primeiro lu-
gar em meio a tantos outros 
trabalhos foi muito emocio-
nante e realizador para nós! 
Somos muito gratas pela 
oportunidade de participar 
e vamos levar essa experi-
ência para vida. Desenvol-
ver esse trabalho que, nos 
dias atuais, tem tanto peso 
nas nossas vidas foi uma 
grande oportunidade. Pen-
samos no mundo, que vem 
passando pela COVID-19, 
desde 2020, e em como po-
deríamos ajudar e diminuir 
a quantidade de infectados. 
O apoio que recebemos 
do professor Pedro Rafael 
Ramos Garcia nos ajudou 
muito para conseguir che-
gar até aqui”, declara a du-
pla vencedora.

As apresentações aconteceram no dia 11 de junho de forma on-line

https://grupounieduk.com.br/


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

7 de agosto de 2021ESPORTES
16

Projeto Bugrinho – 
Morungaba chega na 
final da União Cup com 
duas categorias

Mais cinco minutos na cama ou 
exercício físico? Saiba quais os prejuízos 
em abandonar os treinos quando as 
baixas temperaturas chegam

Esporte Morungabense

O Projeto Bugrinho – 
Unidade Morungaba, cen-
tro de formação de atletas 
para as categorias de base 
do Guarani Futebol Clube 
implantado em Morunga-
ba em 2018 não para de 
colher bons frutos, des-
ta vez com duas grandes 
exibições das categorias 
sub 12 e sub 14. Ambas 
se classificaram para as fi-
nais da primeira edição da 
União Cup após vencerem 
seus adversários no sába-
do na Estância Climática, 
em jogos válidos pela se-
gunda rodada da fase se-
mifinal.              

Na oportunidade a 
equipe sub 12 do técnico 
Prof Robson Fonseca en-
frentou o Grêmio Sumare-
ense e após perder o jogo 
de ida por 1 a 0 precisava 
vencer por dois gols de di-
ferença e o fez. Em uma 
partida praticamente per-
feita e com dois gols de 
Gustavo Froldi, o bugre 
venceu, convenceu e está 

na final da categoria sub 
12 onde enfrenta a forte 
equipe Camisa 10 da cida-
de de Rio Claro.

Em seguida foi a vez 
da categoria sub 14, co-
mandada pelo Prof Julio 
do Vadu entrar em campo 
com uma missão um pou-
co mais fácil, uma vez que 
havia vencido o Unidos 
do Cordenonsi por 3 a 1 
no jogo de ida. Logo aos 
oito minutos o bugre abriu 
o placar com um belo gol 
de Enzo Rampasso de fora 
da área. 

Seis minutos depois o 
atacante Gustavo também 
marcou um belo gol após 
concluir uma jogada in-
dividual. Aos vinte cinco 
minutos foi a vez do ata-
cante Indio balançar as re-
des após uma linda tabela 
com o meia Ryan. Logo 
aos cinco minutos do se-
gundo tempo o zagueiro 
Gustavão, artilheiro da 
competição com 10 gols, 
marcou o quarto gol alvi 

verde e aos vinte dois da 
etapa final o atacante Gui-
lherme Oliveira marcou o 
quinto gol e deu números 
finais a partida. Na grande 
final o Projeto Bugrinho 
enfrentará a equipe Atlétic 
Academy de Limeira.

Devido às restrições de 
algumas cidades nas reali-
zações de jogos, algumas 
partidas das semifinais 
não foram realizadas, sen-
do assim, a comissão or-
ganizadora deverá anun-
ciar em breve o local dos 
jogos, porém já está defi-
nido que as finais da série 
prata acontecem dia 14 e 
as finais da série ouro dia 
21 em jogo único e cidade 
neutra.

Paula Partyka

Quando as tempera-
turas começam a baixar, 
geralmente no fim de ju-
nho com a chegada do in-
verno, é comum ver que 
algumas pessoas aban-
donam as atividades fí-
sicas. As caminhadas ou 
corridas, principalmente 
quando ao ar livre, são 
substituídas por mais al-
guns minutos na cama. 
Nas academias, a fre-
quência de treinamento 
também diminui.

Ao mudar a rotina de 
atividades durante este 
período o corpo tende a 
manifestar algumas mu-
danças que podem se 
tornar problemas para a 
saúde. O condicionamen-
to físico, por exemplo, é 
afetado e o gasto calórico 
diminui em um período 
que a ingestão de calorias 
naturalmente é maior. 
“Não é por acaso que te-
mos mais fome no frio. 
O corpo humano precisa 
se manter mais aquecido, 
então precisamos de mais 

gordura naturalmen-
te”, explica o Consultor 
de Performance, James 
Melo.

Ou seja, a inativida-
de pode aumentar o peso 
corporal, as dores muscu-
lares e de coluna e você 
também corre o risco de 
ter os níveis de colesterol 
e açúcares sanguíneos al-
terados. Com isso, a sua 
imunidade pode baixar e, 
lidar com as surpresas do 
inverno, como as gripes e 
resfriados, pode ser mais 
difícil.

Manter a rotina de 
exercícios pode ser um 
desafio, mas é fundamen-
tal. “Estar ativo no frio 
mantém seu corpo com 
menor risco de lesões por 
inatividade ou sedentaris-
mo”, afirma James.

Além disso, o Consul-
tor de Performance acre-
dita que a maior motiva-
ção para se manter ativo 
durante o frio é saber que 
as atividades físicas pro-
movem muito mais van-
tagens para sua saúde, 
qualidade de vida profis-

sional, pessoal e muitas 
vezes até financeira, do 
que aquela preguiça que 
só gera frustração física, 
mental e emocional no 
futuro. “A escolha é sua”, 
afirma.

Mantenha o ritmo!
Fazer atividade física 

no inverno mantém sua 
mente e físico oxigena-
dos, diminuindo o risco 
de elevação de fadiga por 
stress e aumenta a chan-
ce de manutenção de uma 
rotina produtiva pessoal e 
profissional.

James sugere que para 
driblar o frio você troque 
os horários dos treinos, 
mais tarde pela manhã ou 
mais cedo antes da noite, 
enquanto o clima não está 
tão frio. “A academia do 
prédio ou aquela do bair-
ro podem ser alternativas 
para atividades índoor, 
com temperatura e ho-
rários mais controlados, 
pelo menos durante o in-
verno”, finaliza.

James Melo – CREF 
002890-G/SPProf. Julio 

do Vadu
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A versatilidade da moda

A importância da água

Comprometa-se com o SEU sucesso!
Gabriel Lira

Se não você, quem? Se não agora, quando? 
Em meio a estes turbilhões de emoções a quais estamos vivendo neste período 
pandêmico, nos deparamos com diversos bloqueios pessoais, bloqueios estes 
que nos limitam e nos deixam cada vez mais próximos da procrastinação, e nos 
distanciam cada vez mais de nossos objetivos.
Dito isso, lhes apresento filmes com exemplos marcantes de superação e constância, 
que te impulsionarão ao sucesso e irão te tirar da sua zona de conforto. Em 
todos eles, você vai perceber: as pessoas passam por momentos de grande dor e 
dificuldade.

Coach Carter (2005) – Netflix;
À procura da felicidade (2006) – Netflix; 
Extraordinário (2017) – Netflix;
A teoria de tudo (2014) - Netflix;
Gênio indomável (1997) – Netflix;
São essas histórias de superação que demonstram que o sucesso depende de seguir 
em frente, com foco no objetivo, independentemente dos obstáculos, o sucesso é 
treinável.

Vitória Saviolli

Durante a correria da semana, frequentemente nos 
deparamos com a necessidade de mudar de um 
ambiente para outro com certa rapidez. Nestes casos, 
você pode achar que sua roupa para o cotidiano pode 
não combinar com determinado evento de última 
hora, não é mesmo? Errado!
Você tem a possibilidade de dar um upgrade em 
seu look do dia a dia misturando peças coringas e 
versáteis. Ou seja, mesclando peças informais com 
clássicas. 
Estamos falando da proposta de estilo conhecida 
como ‘Casual Chic’. Esta tendência tem uma pegada 
super descolada e ao mesmo tempo elegante. 
Sem falar do conforto de usar peças básicas com a 
elegância de peças clássicas. 
Podemos citar como maior exemplo desta tendência o 
uso do blazer. Você pode combinar esta peça tanto 
com calças jeans como também calças skinny, 
além de abusar em acessórios como bolsas, cintos, 
colares e brincos. 
Sigam minha loja nas redes sociais @
lojapaulasavioli, assim você fica por dentro de todas 
as tendências atuais.

A sobrevivência do empreendedorismo
Carolina Marmo Pepe

Desde o início da pande-
mia passamos por tempos 
de incertezas. Como empre-
endedores, funcionários, 
como pais e cidadãos. Não 
sabíamos se trabalharía-
mos em casa ou na empre-
sa; se o comércio e as es-
colas reabririam; se nossa 
sociedade voltaria a funcio-
nar como um dia funcionou. 
Com o passar dos meses, 
propagou-se a cultura do 
“novo normal”, a conclusão 
de que nada voltaria a ser 

como foi.
No cenário de contínuas 

incertezas, como manter 
vivo o sonho do empreende-
dorismo e, mais importan-
te, como manter as portas 
abertas? Como sobreviver à 
queda no faturamento e às 
parcelas dos empréstimos a 
juros baixos que passaram a 
ser devidas, sem que a eco-
nomia tenha visto sinais de 
verdadeira recuperação?

Neste momento, muitas 
empresas fecharam suas 
portas e não suportaram 
a pressão. O que destaca 

aqueles que permaneceram 
no mercado, demonstrando 
resiliência e forte instinto 
de sobrevivência em meio 
ao caos? Quem se reinven-
tou, criou novos caminhos 
e não só vislumbrou novas 
oportunidades, mas tam-
bém pôs a “mão na massa” 
para fazer acontecer, sentiu 
na prática a possibilidade 
de recuperação.

Em nossa empresa, um 
coworking recém-inau-
gurado quando se iniciou 
o lockdown, as chances 
de faturamento durante 

a pandemia eram peque-
nas. Um local físico que 
dependia exclusivamente 
do aluguel de salas de for-
ma presencial estava fada-
do ao fracasso. Foi, então, 
momento de agir. Durante 
os anos de 2020 e 2021 fo-
ram inúmeras ações que 
mantiveram vivo o sonho 
de tornar o compartilha-
mento uma cultura real em 
nossa cidade. Divulgamos 
a venda de serviços virtu-
ais como endereço fiscal e 
endereço comercial. Parti-
cipamos de campanhas de 

apoio aos empreendedores 
locais com vendas de kits 
em datas comemorativas 
no Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Dia dos Pais. 
Participamos de cursos 
e consultorias como ALI 
(Agente Local de Inova-
ção) do Sebrae. Iniciamos 
um projeto de incentivo 
à exportação e venda co-
laborativa para pequenos 
comerciantes e artesãos. 
Fortalecemos parcerias e 
ações de networking atra-
vés da participação ativa 
em grupos regionais como 

o Clube Fomento e a Limo-
nada Empreendedora. Ade-
rimos a projetos de apoio 
ao comércio local como 
Jaguariúna de Mãos Dadas.

Todas essas ações não 
teriam êxito algum se não 
fosse a propagação da cul-
tura de cooperação ativa e 
economia compartilhada, 
cada vez mais difundida e 
essencial. É tempo de ter-
mos consciência de que 
podemos, sim, sobreviver 
sozinhos, porém juntos ace-
leramos nossa evolução e 
nos tornamos mais fortes.

Espaço OK Coworking é um ambiente de trabalho compartilhado. Modelo deve ganhar força no pós-pandemia

“As pessoas costumam dizer que a motivação não dura muito, um 
banho também não, por isso recomenda-se que os dois sejam diários”

Nutricionista Matheus Rondini
CRN 59921

A água é um importante componente do nosso corpo 
(80% é composto por água). Ela regula a temperatura 
corporal, é essencial no processo de digestão, 
absorção e excreção, lubrifica as articulações, remoção 
de toxinas, tem um papel essencial no nosso sistema 
circulatório e ainda, transporta os nutrientes e sais 
minerais para o corpo todo.

A sede já é um sinal de desidratação. A falta de 
água pode provocar dores de cabeça, perda de 
apetite, desempenho físico comprometido, falta de 
concentração, tontura e fraqueza. Apesar de raro, um 
alto grau de desidratação pode levar à falência das 
funções renais.

Sem a eliminação e limpeza necessária, as substâncias 
tóxicas ficam retidas no corpo, prejudica a saúde e o 
processo de emagrecimento.

Aquela retenção líquida que você tanto reclama é 
baixa ingestão de água. Quando você bebe pouca 
água, seu corpo direciona essa água para as funções 
vitais, dessa forma, você retém líquido.

Uma quantidade razoável de água gira em torno de 35 
ml/kg e pode variar até 50 ml/kg. A água contida nos 
alimentos também contribuem para a ingestão diária. 

Dicas extras: 
- Mantenha sempre por perto uma garrafinha de água 
e quando te oferecerem, aceite, mesmo sem sede;
- A coloração da urina diz muito sobre a sua 
hidratação. Se estiver amarelo escuro: você bebeu 
pouca água. Se estiver clarinha, é um bom sinal de 
hidratação.

Me conta, como está seu consumo de água lá em meu 
Instagram!?
@nutricionistamatheusrondini

https://www.instagram.com/lojapaulasavioli/
https://www.instagram.com/lojapaulasavioli/
https://www.instagram.com/okcoworking/
https://www.instagram.com/nutricionistamatheusrondini/
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7 de agosto de 2021bastidores da fama
Bastidores da Fama: Com Ricky Galvão 

Ludmilla está passando uma temporada em Los Angeles, nos 
Estados Unidos, focada em aprimorar a língua inglesa. A cantora 
escolheu uma das melhores escolas de ensino para estrangeiros da 
cidade, a Kaplan English School. Para isso, a artista desembolsou 
cerca de R$82 mil.

Dennis DJ lançou, 
nesta sexta-feira, 06, 
Lágrima por Lágrima, 
primeira faixa do novo 
DVD, chamado de O 
Impossível, com a 
participação de Gusttavo 
Lima. O hit estreou 
com EXCLUSIVIDADE na 
programação da Clube 
FM 99,7 na região de 
Campinas.

O cantor Toni Garrido, de 
53 anos, vocalista da banda 
Cidade Negra, se envolveu 
em uma confusão na quinta-
feira, 05, no aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, 
enquanto tentava embarcar 
para o Rio de Janeiro ao 
lado da filha. O cantor ficou 
alterado quando tentava 
usufruir dos benefícios por 
ser cliente diamante da 
aviação, da linha aérea da 
Gol, e foi ignorado por uma 
atendente, que se recusava 
a atendê-lo e passava os 
outros clientes na frente 
dele.

Sérgio Mallandro está na mira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde o início do 
ano. O humorista rei do yeié yeié responde a três cobranças por parte de condomínios 
onde possui imóveis. Duas das ações são de um condomínio em Jacarepaguá, no qual ele 
tem duas propriedades.

Chegou ao fim o processo em que Luciana Gimenez movia contra seu ex-cabeleireiro 
Sérgio Di Vicentin. A apresentadora ganhou o processo, onde a Justiça definiu sob pena de 
multa que o profissional não pode falar mais de Luciana, já que ele a ameaçou de expor 
informações pessoais dela.

Eduardo Costa sempre esteve 
nos holofotes tanto dos palcos 
como nos bastidores, e em 
seu novo trabalho “Fora da 
Lei” traduz quem ele é: o 
artista que não se rende ao 
ritmo do momento, se mostra 
fiel à música romântica, a 
nova música de trabalho é 
“Chama Ela pra Mim”, e traz 
a musicalidade apaixonada 
como sua essência.

Silvio Santos voltou “com a macaca” ao SBT. Depois de tanto 
tempo longe do trabalho, ele esqueceu o nome de muita gente, 
inclusive de seu diretor, Fabiano Wicher. Mas não parou por 
aí, o momento mais surpreendente da gravação foi quando 
apareceu um comercial da Jequiti protagonizado por Rebeca 
Abravanel, a filha 03 do apresentador.
“Quem mandou exibir isso?”, perguntou Silvio.
“Não é mais para exibir nada da Rebeca, ela saiu do país com 
o marido, abandonou tudo e não deu nenhuma satisfação 
de quando volta. Não quero mais esse comercial aqui”, 
determinou em alto e bom som, e com microfone ligado.
Rebeca é casada com o jogador Alexandre Pato. Os dois foram 
morar juntos em Orlando, nos Estados Unidos, a filha 03 de 
Silvio Santos decidiu acompanhar o marido em seu novo 
desafio profissional no exterior.

A Filha do cantor Leonardo Jéssica Beatriz Costa 
estará em A Fazenda 13 que estréia dia 14 de 
setembro. Jéssica é influenciadora digital, já foi 
casada e tem um filho com o ator Sandro Pedroso 
ex da atriz Suzana Vieira. Leonardo era contra o 
relacionamento da filha com o ator, e chegou a 
ficar anos sem falar com a filha e só foi conhecer o 
neto após o fim do casamento tô da filha.

O pai tá on bebê ... Neymar 
foi flagrado num iate em 
Ibiza na Espanha ao lado 
da influenciadora digital 
Bruna Biancardi e os fãs 

não perderam tempo e 
provocaram a ex Bruna 

Marquezine chamando o novo 
casal de BruMar, o casal estão se conhecendo 
melhor desde Dezembro.
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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:

DUCIVAN SILVA COELHO e ESTER SIQUEIRA TRINDADE. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, operador de máquina, solteiro, nascido em CA-
JARI, MA, no dia 26 de maio de 1989, residente e domiciliado na Rua 
Amoreira, Nº 560, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOEL 
MENDES COELHO e de DUCILEIDE SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de loja, solteira, nascida em PENALVA, MA, no 
dia 09 de janeiro de 1999, residente e domiciliada na Rua Amoreira, Nº 
560, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDIONOR SOU-
SA TRINDADE e de MARIA RITA SIQUEIRA TRINDADE. 

ALISSON ANTONIO DA SILVA e JOSIANE CRISTINA RODRI-
GUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, lavrador, solteiro, nascido em 
PASSOS, MG, no dia 23 de março de 1984, residente e domiciliado na 
Rua Pedro Silveira Martins, Nº 90, Jardim Bela Vista, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de BELCHIOR HENRIQUE DA SILVA e de APARECIDA 
MARIA DE ALMEIDA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, balco-
nista, divorciada, nascida em COSMÓPOLIS, SP, no dia 15 de setembro 
de 1977, residente e domiciliada na Rua Joaquim Toledo da Silva, Nº 
75, Jacinto Hackel Fren Aun, COSMÓPOLIS, SP, filha de ALCIDES 
DE JESUS RODRIGUES e de MARIA APARECIDA DA COSTA RO-
DRIGUES. 

ROBERTO ALFREDO DOS SANTOS e RENATA SIMONE MENDES 
DO AMARAL. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em CARAPICUÍBA, SP, no dia 16 de junho de 1978, residente e 
domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2343, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS e de APARECIDA 
CARMO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária 
autônoma, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 26 de março de 
1982, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2343, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ARLINDO RIBEIRO DO AMARAL e de 
UMBELINA MENDES DO AMARAL. 

GILMAR RODRIGUES DE MATOS e LUIS EDUARDO DOS SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, Funcionário público federal, sol-
teiro, nascido em SALESÓPOLIS, SP, no dia 25 de novembro de 1991, 
residente e domiciliado na Rua Abele Ferrari, Nº 75, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JAIR DONIZETI DE MATOS e de ROSA 
MARIA RODRIGUES DE MATOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
analista de negócios, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 19 
de fevereiro de 1992, residente e domiciliado na Rua Abele Ferrari, Nº 
75, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIS ANTONIO DOS 
SANTOS e de JURACI DE FATIMA DELACOLETA DOS SANTOS. 

FLÁVIO APARECIDO MARQUES e JOSIANE NATALI DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, desenvolvedor de software, solteiro, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 24 de setembro de 1988, resi-
dente e domiciliado na Rua Marchesini, Nº 138, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de OSMAR MARQUES e 
de CLEUSA BALDISSERA. Ela, de nacionalidade Brasileira, manicure, 
solteira, nascida em APUCARANA, PR, no dia 23 de novembro de 1992, 
residente e domiciliada na Rua Marchesini, Nº 138, Núcleo Residencial 
Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDEMIR DE 
SOUZA e de ROSILENE CARMEN MAGON DE SOUZA. 

JAZIEL COSTA MOURA e FLAVIA ELIONAI DOS SANTOS SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de logística, solteiro, nascido 
em SERRA DO RAMALHO, BA, no dia 30 de setembro de 1999, resi-
dente e domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de JAZON DA SILVA MOU-
RA e de ANDRÉIA FERREIRA COSTA MOURA. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, do lar, solteira, nascida em PRESIDENTE EPITÁCIO, SP, 
no dia 23 de dezembro de 1997, residente e domiciliada na Estrada Judite 
dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOSÉ MARIA DE SOUZA SILVA e de SILVANA APARECIDA 
DOS SANTOS SILVA. 

ANDERSON THIAGO ESTEVÃO DOS SANTOS e JULIANA PIRES 
MARCHESINI. Ele, de nacionalidade Brasileira, administrador de em-
presas, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 12 de julho de 
1985, residente e domiciliado na Rua Joaquim Bueno, Nº 1720, Jardim 
Bela Vista, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ROBERIO ESTEVÃO 
DOS SANTOS e de EDNA MARIA PINTO DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, Designer, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 02 de maio de 1990, residente e domiciliada na Rua Joaquim 
Bueno, Nº 1720, Jardim Bela Vista, JAGUARIÚNA, SP, filha de PEDRO 
EDUARDO MARCHESINI e de CÍNTIA MARIA PEREIRA PIRES 
MARCHESINI. 

VILMAR MANOEL DA SILVA e IRANY LÚCIO DE BARROS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, jardineiro, divorciado, nascido em SERTA-
NEJA, PR, no dia 07 de outubro de 1962, residente e domiciliado na 
Av. Alexandre Marion, Nº 327, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
AFONSO MANOEL DA SILVA e de TEREZA CUSTÓDIA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em CRUZEI-
RO DO OESTE, PR, no dia 02 de junho de 1965, residente e domiciliada 
na Av. Alexandre Marion, Nº 327, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ALFREDO LÚCIO DE BARROS e de CREUNICE PAZ DE LIRA. 

EMERSON RICARDO MOREIRA e MARISLAINE OLIVEIRA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico de manutenção, sol-
teiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 11 de outubro de 1978, 
residente e domiciliado na Rua Jacintho Favero, Nº 91, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JURANDIR MOREIRA e de MARIA AL-
ZIRA FARIA MOREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, psicóloga, 
solteira, nascida em MARÍLIA, SP, no dia 06 de junho de 1978, resi-
dente e domiciliada na Rua Jacintho Favero, Nº 91, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de LORISVALDO DOS SANTOS e de ELZI 
DE OLIVEIRA DOS SANTOS. 

MATHEUS PEREIRA MONTEIRO e THAYNÁ PINTO DE SOUZA 
RUFINO. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico em eletrônica, solteiro, 
nascido em BASTOS, SP, no dia 12 de dezembro de 1994, residente e domi-
ciliado na Rua Gothardo, Nº 378, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LEVI MONTEIRO e de SIRLEI PEREIRA 
DOS SANTOS MONTEIRO. Ela, de nacionalidade Brasileira, assistente 
administrativa, solteira, nascida em SÃO JOÃO DE MERITI, RJ, no dia 14 
de fevereiro de 1996, residente e domiciliada na Rua Gothardo, Nº 378, Nú-
cleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de MAR-
COS HENRIQUE RUFINO e de ELIANE PINTO DE SOUZA RUFINO. 

RAFAEL LEME FRANCO e VALDERI ANIBAL. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, gerente comercial, solteiro, nascido em JUIZ DE FORA, MG, 
no dia 17 de março de 1979, residente e domiciliado na Rua Ceará, Nº 61, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de CARLOS FERNANDO 
LEME FRANCO e de MARIA APARECIDA TEROSSI. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, técnica em radiologia, divorciada, nascida em SERRA 
NEGRA, SP, no dia 22 de novembro de 1974, residente e domiciliada na 
Rua Ceara, Nº 61, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha de BE-
NEDITO OSCAR ANIBAL e de MARIA JOANNA ANCONA ANIBAL. 

HELIO DIAS NETO e TATIANA GONÇALVES LEAL AMORE. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, Sushman, solteiro, nascido em SANTOS, 
SP, no dia 04 de abril de 1980, residente e domiciliado na Rua Coronel 
Amâncio Bueno, Nº 618, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTO-
NIO AUGUSTO MARTINS DIAS e de ROSANGELA ANTONANGE-
LO DIAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, psicóloga, solteira, nascida 
em SANTOS, SP, no dia 09 de junho de 1982, residente e domiciliada na 
Rua Coronel Amâncio Bueno, Nº 618, centro, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de FELIX ALCEU LEAL AMORE e de ROSILDA MARIA DA SILVA. 

EDSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e DAYANE GONÇALVES DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário público municipal, 
solteiro, nascido em BORDA DA MATA, MG, no dia 13 de janeiro de 
1988, residente e domiciliado na Rua Alface, Nº 92, Núcleo Residencial 
Doutor João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDSON JOSÉ 
DA SILVA e de NEIDE DE MELO RIBEIRO SILVA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em MAUÁ, SP, no dia 25 de 
julho de 1988, residente e domiciliada na Rua Alface, Nº 92, Núcleo Re-
sidencial Doutor João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de ROGE-
RIO FRANCISCO DA SILVA e de ROSELI GONÇALVES DA SILVA. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da 
lei e para fins de direito. 
JAGUARIÚNA, 05 de agosto 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. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 06 de agosto de 2021  à  12 de agosto de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Ajudante Geral – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
14º Adais Gabriela Ramos Garcia     

 
FUNÇÃO: Psicólogo 20hs – Cosmópolis 

Classificação Candidato 
04º Silmara De Cassia Affonso Ribeiro     
05º Mariana Caverzan Munhoz 
06º Igor Salomão Monteiro 
07º Lia Helena Ribeiro Bontorim 
08º Vinicius Furlan 
09º Alini Cristina Couto Baumeyer 
10º Kelly Cristina Ramires  
11º Pedro Guilerme Teodoro 

 
Holambra, 06 de agosto de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 06 de agosto de 2021  à  12 de agosto de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia 
Classificação Candidato 
122º Juliana Moreira Da Silva 
                                                                               

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia 
Classificação Candidato 
37º Robson Alquieri  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 06 de agosto de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 06 de agosto de 2021  à 12 de agosto de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
48º Francielle Rodrigues Pereira  
49º Josiane Pereira Dos Santos  
 

 
Holambra, 06 de agosto de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

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

