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Saúde de Jaguariúna bate recorde e aplica 
2.671 doses no 1º dia de vacinação de pessoas 
com 18 a 24 anos contra a Covid

“Gato” de energia é encontrado em indústria 
em Pedreira

Morungaba recebe medalhista 
olímpico morungabense 
Gabriel Menino

Holambra registra quedra no 
número de novos casos pela 
quinta semana seguida e completa 
um mês sem mortes por Covid-19

O Governador João Doria 
realizou, nesta sexta-feira, 
13, a entrega dos prêmios de 
11 cidades vencedoras da pre-
miação “Cases Inovadores”, 
do Programa Parcerias Mu-
nicipais. Jaguariúna foi reco-
nhecida por alavancar a quali-
dade do Ensino Fundamental 
I, com “Boas práticas entre os 
pares docentes”.

             Página 3

Governo Estadual 
premiou Jaguariúna 
e outras cidades 
por iniciativas 
inovadoras nas 
áreas de Educação, 
Saúde, Segurança, 
Desenvolvimento 
Social e 
Desenvolvimento 
Econômico

O “Menino de Ouro” morun-
gabense Gabriel Menino foi re-
cebido pelo prefeito Marquinho 
de Oliveira junto com a equipe 
da prefeitura nesta semana. O 
jogador de futebol de apenas 20 
anos disputou pela Seleção Bra-

sileira nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, inclusive participando 
em campo da partida decisiva 
contra a Espanha, que resultou 
em 2 a 1 para o Brasil e conquis-
tando a medalha de ouro, no sá-
bado, 07.                      Página 6

A Secretaria de Saúde de 
Jaguariúna bateu o recorde na 
aplicação de vacinas contra a 
Covid-19 na terça-feira, 10, 
primeiro dia da imunização do 

público de 18 a 24 anos na ci-
dade. Segundo a pasta, devido 
à grande presença de pessoas 
no Parque Santa Maria nesta 
terça, foram aplicadas 2.671 

doses, o maior número de apli-
cações em um único dia já re-
gistrado em Jaguariúna.
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Jaguariúna recebe prêmio por iniciativa inovadora  
que alavanca a qualidade do Ensino Fundamental I

Prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, recebe prêmio

Vacinação ocorre no Parque Santa Maria

Medalhista é homenageado na prefeitura
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DIVULGAÇÃO
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IVAIR OLIVEIRA 

DIVULGAÇÃO

https://www.netellinternet.com.br/
https://grupounieduk.com.br/
https://eipcred.com.br/
https://clube.fm/campinas/
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Em tempos de pandemia, inovação 
e investimento estão em alta. As pau-
tas servem tanto para as esperas públi-
cas quanto privadas. 

É de suma importância a que am-
bos andem em sincronia, para assim o 
desenvolvimento da sociedade como 
um todo ande alinhado. Quando isso 
acontece, melhores frutos são colhi-
dos.

O poder público do município de 
Jaguariúna tem se destacado e isso é 
comprovado por meio do reconheci-
mento do Estado e também por meio 

de sua própria sociedade que movi-
menta-se para a retomada da econo-
mia neste período. Embora o público 
e privado sejam distintos, com de-
senvolvimentos aplicados em áreas 
distintas, um complementa o outro e 
contribui para um futuro mais harmô-
nico, rico e próspero.

Investir em educação, é tão im-
portante quanto investir em outros 
setores. O cidadão que é educado se 
sobressai na sociedade e a sociedade 
educada consegue inovar e investir de 
diversas formas.
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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*

Esta pessoa maravilhosa que 
foi luz em Jaguariúna nasceu em 
Morungaba, no dia 06 de setem-
bro de 1925, Filha de Ângelo 
Martins e de Guilhermina Rodri-
gues do Carmo, berço de sólida 
formação católica. Moradora por 
décadas na Rua Alfredo Engler 
em casarão de 1894, vizinho da 
atual Loja Montreal. Chegou com 
os pais e irmãos: Ditinho Sorve-
teiro e Florinda para Jaguariúna, 
em 1935. Estabeleceram-se com 
a primeira sorveteria nas duas úl-
timas portas do sobrado de esqui-
na de 1896, dos Poltroniéri. Hoje, 
Biblioteca Municipal.  A vida da 
família oscilava entre o trabalho 
que começava na madrugada e 
a participação na vida da Igreja. 
Rosa, menina, ia buscar leite, a 
pé, com os irmãos menores, na 
Fazenda do Pires (Florianópolis, 
(Serrinha) para seus pais prepara-
rem os sorvetes. Antes de clarear 
o dia participava da Missa e co-
munhão. Assim desde cedo, rece-

beu o dom de Santa Cecília para 
o canto e a música sacra. Família 
com grande sensibilidade artísti-
ca, ouvido apurado e voz afinada, 
todos os filhos cantavam mavio-
samente, assim como seu pai. Pa-
dre Mariano encaminhou-a junta-
mente com Therezinha Búffolo a 
um curso de organista em Cam-
pinas. Rosa ingressou na Pia-
-União das Filhas de Maria. Era 
catequista, cuidava das meninas 
da Cruzada Eucarística. Prepara-
va-as para a coroação de Nossa 
Senhora. D. Rosa participava dos 
teatros na Sede dos Marianos, 
nos anos 40. Guardava consigo 
os textos originais assim como 
zelava por um caderno que con-
tinha os discursos feitos nas so-
lenidades. Doou-o para a Casa da 
Memória. Era a memorialista que 
nos contava a   história da Igreja 
local: as procissões de barco de 
1938 e 1942, no Rio Jaguari, com 
a respectiva encenação. Ela não 
se cansava de mencionar os do-

tes musicais do Padre Simões que 
compôs missa cantada em Latim 
e que se banhava no Jaguary, dia-
riamente, às 6h da manhã. Sabia 
do valor histórico das fotografias 
e guardava-as com cuidado. Ce-
deu as mesmas para cópia desta 
Casa da Memória. A Igreja Cató-
lica era plena, em seu calendário 
litúrgico, de novenas, tríduos, 1ªs 
Sextas-Feiras do Mês, confissões, 
comunhões, semanas de evange-
lização, sermões, missões, rezas, 
bênçãos do S.S. Sacramento, hi-
nos, alvoradas, repiques de sinos, 
altares, procissões, andores, ro-
marias, vias-sacras, guardas, vi-
sitas. Tempo da Igreja piedosa e 
evangelizadora do Papa Pio XII. 
Dona Rosa tornou-se o símbolo 
do trabalho voluntário na igreja 
e na comunidade. Nunca se omi-
tia. Partia para a ação. Esposa 
exemplar do Sr. Valdomiro Cle-
mente, funcionário municipal, 
e mãe dedicadíssima da Prof.ª 
Dinah, do saudoso Charles e da 

Prof.ª Mônica, foi também a ma-
drinha do Maestro Dr. Lima Jú-
nior e sua irmã Maria Teresa de 
quem ajudou a cuidar na infância.  
No mês de outubro, Pe. Gomes, 
quando o coro não podia com-
parecer, incumbia a ela do canto 
no mês do Rosário. Tinha voz de 
cristal como soprano, e canora 
no contralto. Com a morte súbita 
da organista Therezinha Búffo-
lo Bueno, em 1988, convidada 
por todos, ela assumiu a posição 
oficial de organista do Coro Sta. 
Maria e, depois, com a enfermi-
dade do Prof. Mário Bergamasco, 
assumiu também o Coro Santa 
Cecília. Responsabilidade, de-
dicação, empenho eram as suas 
virtudes nas tarefas que assumia. 
Nunca faltava a um compro-
misso! Preparou o coral para a 
apresentação da |Missa cantada 
“De Angelis” nos 90 anos de 
Pe. Gomes, e seus 50 de Jagua-
riúna, em 1997.  Cozinheira de 
mão cheia recusava os convites, 

quando a família queria levá-la 
a um restaurante. Fazia questão 
de preparar sozinha as refei-
ções, receber a todos e atender 
os pedidos dos filhos e netos que 
apreciavam seus saborosos pra-
tos. Professora de Corte & Cos-
tura, costurava para a família e 
teve grande clientela. Bordava o 
ponto-cruz com perfeição. Após 
a cirurgia nos olhos, no adentrar 
do século XXI, passou a batu-
ta do órgão eletrônico da Igreja 
para as suas pupilas e afilhados 
Júnior e Mathê, permanecendo 
como cantora até 2008. Cantou 
aproximadamente 73 anos.  No 
dia 09 de outubro de 2011, Mon-
senhor Gilberto comunicou, na 
Missa dominical, que o Coro dos 
Anjos precisou de reforço e veio 
buscá-la. Vida plena de trabalho, 
doação e exemplo. A Ela nossa 
Homenagem!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Rosa Martins Clemente 
– história e memórias 

João Rodrigues*

Assim como uma empresa o 
município também deve elaborar 
o seu orçamento anual, para que 
se possa realizar as suas ações 
e nelas deve estar embutidos a 
previsão das receitas, despesas 
e investimentos para o exercício 
seguinte, no poder público isto 
é determinado pela LOA e pela 
LDO, o lider na cidade deve cola-
borar na coleta de sugestões para 
a elaboração destes documentos, 
pois são importantíssimos para 
o bom andamento da cidade e de 
melhoria de vida para o cidadão. 
Você lider cidadão precisa co-
nhecer mais sobre isto, por isto 
hoje trago informação de como 
você pode participar e contribuir 
para que a LOA e LDO estejam 
em sintonia com os anseios do 
cidadão para termos uma cidade 
inteligente onde a qualidade de 
vida, mobilidade e a sustentabili-
dade estejam presentes, além das 
premissas básicas da pirâmide: 

saúde, educação, segurança, in-
fraestrutura.

LOA – Lei Orçamentária Anu-
al, é  propriamente o orçamento 
anual detalhado, onde se prevê os 
orçamentos fiscal, da seguridade 
social e de investimentos, assim 
como todos os gastos do gover-
no para o próximo ano, você 
encontrará ainda a estimativa da 
receita e a fixação das despesas, 
divididos por temas como saúde, 
educação e transporte, constará 
também a previsão de arrecada-
ção, de modo que os gastos pro-
gramados possam ser executados. 
A LOA deve estar em harmonia 
com os grandes objetivos e metas 
estabelecidos pelo PPA.

LDO – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, elaborada anual-
mente tem como objetivo apontar 
as prioridades do governo para o 
próximo ano, serve para orientar 
a elaboração da LOA – Lei Or-
çamentária Anual, baseando-se 

no que foi estabelecido no PPA 
– Plano Plurianual, como podem 
verificar é um elo entre os docu-
mentos. A LDO serve como um 
ajuste anual das metas colocadas 
no PPA. Enquanto o PPA é um 
documento de estratégia, a LOA 
delimita o que não é possível rea-
lizar no ano seguinte.

Após se saber o que são a 
LOA e a LDO como o lider da ci-
dade inteligente pode colaborar? 
Já vimos em artigo anterior sobre 
a importância do Plano Diretor e 
do PPA que em agosto é enviado 
pelo Executivo para a Câmara e a 
partir disto se discute mudanças e 
se pode incluir o desejo do cida-
dão, para tanto na cidade foi ela-
borado um formulário eletrônico 
onde o cidadão e empresários po-
dem dar sugestão para a melhoria 
da cidade para os próximos anos, 
dê sua contribuição: https://bit.ly/
PPAJaguariuna.

Os representantes do legisla-

tivo se reunião e devem convocar 
audiências públicas para o bom 
debate das propostas e sugestões 
apresentadas pelo Executivo e 
pelo cidadão, para que isto este-
ja contido no PPA (Plano Pluria-
nual ( próximos 4 anos)),  poste-
riormente se discute o que será 
feito em cada ano, neste momen-
to se discutirá a LDO e LDO, 
onde também ocorrerá audiência 
pública para verificar se os itens 
propostos são os que a popula-
ção classificou como prioritários 
para serem executados no ano 
seguinte.

No portal de transparência dos 
municípios deve estar exposto as 
audiências públicas, e o que foi 
aprovado no Plano Diretor, PPA, 
LOA e LDO, cabe a você cidadão 
verificar se realmente foi realiza-
do que estava orçado e planejado, 
e aos legisladores fiscalizar. Em 
Jaguariúna você encontra em: 
https://www.jaguariuna.sp.gov.

br/portais/transparencia/?page_
id=769

O Governo Federal também vê 
no conceito de cidades inteligen-
tes algo importantíssimo, tanto é 
que criou um documento a “Carta 
Brasileira Cidades Inteligentes”, 
onde informa que precisamos 
construir uma visão de futuro de 
forma participativa e inclusiva e 
devemos colocar esta visão em 
instrumentos como Plano Dire-
tor, PPA, LOA, LDO. Conheça: 
https://www.gov.br/mdr/pt-br/
assuntos/desenvolvimento-regio-
nal/projeto-andus/carta_brasilei-
ra_cidades_inteligentes.pdf

As perguntas: Que cidade te-
mos? Que cidade queremos? É 
para ser respondida de forma co-
letiva e para isto precisamos de 
lideres que levem  este conheci-
mento e se conectem com o cida-
dão, para construirmos esta cida-
de bonita, inteligente, prospera e 
inclusiva para todos.

Líder – LOA e LDO

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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O Governador João 
Doria realizou, nesta sex-
ta-feira, 13, a entrega dos 
prêmios de 11 cidades 
vencedoras da premiação 
“Cases Inovadores”, do 
Programa Parcerias Muni-
cipais. A iniciativa, desen-
volvida pelo Governo de 
SP por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional, tem objetivo de in-
centivar e reconhecer ini-
ciativas transformadoras 
implantadas pelos municí-
pios em áreas prioritárias 
como Educação, Saúde, 
Segurança, Desenvolvi-
mento Social e Desenvol-
vimento Econômico.

Jaguariúna foi reco-
nhecida por alavancar a 
qualidade do Ensino Fun-
damental I, com “Boas 
práticas entre os pares 
docentes”. O aprendizado 
com pares é reconhecido 
como uma das formas mais 
eficazes de melhorar o de-

sempenho dos docentes 
em sala de aula, fator que é 
estimulado pela prática do 
município.

A premiação dos “Ca-
ses Inovadores” foi reali-
zada por Doria juntamente 
com o Vice-Governador 
e Secretário de Governo, 
Rodrigo Garcia, e o Secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi. 
“O compartilhamento das 
práticas e tecnologias é o 
grande legado para todos 
os municípios de São Pau-
lo, além de pactuar resulta-
dos e premiar as melhores 
práticas, estabelecendo a 
meritocracia 

para o recebimento de 
recursos”, destaca o Secre-
tário Marco Vinholi.

Em sua segunda edição, 
a iniciativa conta com 621 
municípios trabalhando 
em conjunto com o Go-
verno do Estado para ofe-
recer melhor qualidade de 

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

Jaguariúna recebe prêmio por iniciativa inovadora 
alavanca a qualidade do Ensino Fundamental I
Governo Estadual premiou Jaguariúna 
e outras cidades por iniciativas 
inovadoras nas áreas de Educação, 
Saúde, Segurança, Desenvolvimento 
Social e Desenvolvimento Econômico

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, recebe prêmio

vida ao cidadão paulista. 
Ao todo, 224 municípios 
cadastraram 723 cases 
inovadores. Com base nos 
resultados, replicabilidade 

e caráter inovador o Pro-
grama chegou a 24 muni-
cípios e 32 cases finalistas: 
Colina, Emianópolis, San-
ta Barbara d’Oeste, Jun-

diaí, Itanhaém, Guarulhos, 
Jacareí, Sorocaba, Tarumã, 
Jaguariúna, Taguaí, Suza-
no, Franco da Rocha, Ri-
beirão Preto, Santos, Ilha 

Comprida, Paraíso, Pedre-
gulho, Indaiatuba, Dois 
Córregos, Limeira, Rio 
Claro, Americana e Bor-
borema.

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Paula Partyka

O Hospital PUC-Cam-
pinas é o primeiro do Inte-
rior do Estado de São Paulo 
a receber o selo de Centro 
de Excelência em Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica 
para convênios privados e 
atendimento particular. O 
selo é concedido pela So-
ciedade Brasileira de Cirur-
gia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) e a certificação é 
fornecida pela World Medi-

cal Accreditation (WMA), 
que é especializada na 
área médica. O objetivo da 
WMA é operacionalizar 
o processo de solicitação, 
auditoria e elegibilidade de 
Certificação e Acreditação 
homologadas e reconhe-
cidas por sociedades de 
diferentes especialidades 
médicas.

A certificação possui 
requisitos e critérios gerais 
para várias áreas, aplicados 
a qualquer tipo de organi-

zação. A empresa avalia 
processos de atendimento, 
segurança, protocolos, pre-
paração de cirurgia, tempo 
de internação e muito mais. 
Tudo precisa ser eviden-
ciado e é protocolado, até 
mesmo se a maca utilizada 
é compatível com o pacien-
te. Enfim, tudo é checado. 

De acordo com o cirur-
gião Hercio Cunha a con-
quista do selo mostra a qua-
lidade e segurança para o 
paciente. “É uma tendência 

Hospital PUC-Campinas recebe certificado 
de excelência em cirurgia bariátrica 

Hospital PUC-Campinas

em todas as áreas. Temos 
que buscar a padronização 
porque já está comprovado 
que quando há protocolo 
temos resultados maiores e, 
quem mais ganha com isso, 
é o paciente”, afirma.

Obesidade
A bariátrica é um proce-

dimento cirúrgico indicado 
para o tratamento da obesi-
dade e suas comorbidades, 
ou seja, das doenças asso-
ciadas ao excesso de peso 
ou agravadas por ele. O Dr. 
Hercio afirma que essa é 
uma doença muito ampla e 
que existem diversos tabus 
acerca do assunto.

“O último preconceito 
aceito no Brasil é a obe-
sidade e esse preconceito 
acaba se estendendo para 
a cirurgia bariátrica”, la-
menta. “Quando realizo a 
cirurgia, trato a obesidade e 
melhoro todas as outras do-
enças do paciente”, explica.

O cirurgião deixa claro 
que a parte estética é a úl-
tima a ser pensada quando 
o paciente busca pela cirur-
gia bariátrica. “Não é uma 
cirurgia plástica e nem es-
tética. É importante deixar 
claro. Nunca vamos fazer 

uma cirurgia bariátrica por 
questões estéticas. Temos 
indicações maior ou = 40 
- obesidade mórbida”, ex-
plica.

Histórico
Nos anos de 2018, 2019 

e 2020, o Hospital PUC-
-Campinas realizou 334, 
523, 366 cirurgias, respec-
tivamente, por convênios 
privados e atendimentos 
particulares. Em 2020, 
houve o impacto no total 
de cirurgias em decorrência 
da pandemia, mas, ainda 
assim, os resultados fo-
ram positivos. Até maio de 
2021, já foram realizadas 
118 cirurgias para o trata-
mento de obesidade, diabe-
tes e outras patologias.

Para ser um candida-
to à cirurgia bariátrica é 
preciso passar por uma 
avaliação pré-operatória 
que inclui diversos exa-
mes que devem determi-
nar se você se enquadra 
nos critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde 
(MS) e Conselho Federal 
de Medicina (CFM) para 
que o tratamento cirúrgi-
co seja liberado. Alguns 
exemplos: Índice de Massa 

Corporal (IMC): pacientes 
com IMC maior ou igual a 
40 (independente da pre-
sença de comorbidades) 
ou entre 35 e 40 (na pre-
sença de comorbidades); 
Doenças associadas: casos 
em que o paciente tem do-
enças associadas à obesi-
dade, como hipertensão 
arterial, diabetes tipo 2, 
dislipidemias (colesterol / 
triglicérides altas), apneia 
do sono, doenças ortopédi-
cas, refluxo gastroesofági-
co, incontinência urinária, 
infertilidade, entre outras.

E, mesmo sendo um 
candidato, o trabalho, tanto 
do hospital quanto do pa-
ciente, é árduo. O hospital 
conta com equipe multi-
disciplinar, como nutricio-
nista, psicólogo e outros. 
Nesse processo algumas 
pessoas deixam de lado a 
ideia de fazê-la. “O pacien-
te tem que convencer que 
vamos melhorar a vida dele 
e a preparação e acompa-
nhamento são trabalhosos. 
Tem que partir do coração 
e alma da pessoa. Tem que 
partir dela, pois não existe 
vitoria sem esforço e não é 
o caminho mais fácil”, fina-
liza o Dr. Hercio. 

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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De goleiro a escritor, Aranha luta 
contra o racismo e a discriminação
Aranha acaba de lançar o livro 
“Brasil Tumbeiro”, que fala sobre 
sua militância anti racista

 Campinas

rmc
5

Na tarde desta quin-
ta-feira, 12, o prefeito 
Dário Saadi recebeu em 
seu gabinete o ex-golei-
ro Aranha, que jogou na 
Ponte Preta e no Santos e 
agora está partindo para 
uma nova atividade: a de 
escritor. Aranha acaba 
de lançar o livro “Brasil 
Tumbeiro”, que fala sobre 
sua militância anti racista, 
e entregou ao prefeito um 
exemplar autografado.

Desde que encerrou a 
carreira de goleiro de fute-
bol, em 2018, Mário Aranha 
se dedica, exclusivamente, 
ao trabalho que já desenvol-
via nos tempos de atleta: o 
combate ao racismo. Entre 
palestras e lives, achou tem-
po para colocar no papel sua 
experiência, as histórias e 
personagens que encontrou 
em anos de mergulho na 
causa, e agora partiu para a 
divulgação de seu primeiro 
livro sobre o assunto.

“Foi importante rece-
ber um ex-atleta aqui da 
cidade, agora um escritor 
que fala da questão his-
tórica da escravidão dos 
negros do Brasil”, diz o 
prefeito. “Brasil Tum-
beiro” narra a história do 
negro no Brasil do ponto 
de vista do negro, define 
o autor. A história, conta, 
vai além da violência dos 
milhões de negros escra-
vizados e retirados à for-
ça do continente africano 
e chega à periferia das 
grandes cidades, onde 
jovens negros e afrodes-
cendentes enfrentam de-
safios, violência e discri-
minação. “E mostra que 
no Brasil de tantos heróis 
e heroínas negros, a desi-
gualdade e o racismo se 
aliaram à falta de memó-
ria”, resume.

Aranha ainda refle-
te: “se você tira o sonho, 
se você tira a referência 

dos jovens, eles não veem 
perspectiva. Por isso que 
enxergam só futebol, ou 
a música. Mas se ele não 
tem talento para o futebol 
ou a música, o que sobra-
va? Não sobrava nada e a 
pessoa se contentava com 
o que tinha. No livro, eu 
tentei resgatar, no mínimo 

de páginas possível, toda 
a história do Brasil com a 
participação negra, dando 
referências, contando de 
uma maneira mais justa”. 
E finaliza: “conto o por-
quê da escravidão, como 
ela chegou até aqui. Tentei 
abordar do início da escra-
vidão até os dias de hoje”.

Ex-jogador presenteou o prefeito de Campinas com seu primeiro livro, 
‘Brasil Tumbeiro’, no qual reflete sobre a escravidão no Brasil

EDUARDO LOPES

“Gato” de energia é 
encontrado em indústria

DIVULGAÇÃO

A CPFL Santa Cruz 
realizou uma operação 
de combate a fraudes e 
furtos de energia em Pe-
dreira, na sexta-feira, 06. 
Durante a ação, a equi-
pe da companhia, com 
o apoio da Polícia Civil, 
Militar e Científica, ins-
pecionou uma indústria 
de mineração, no bairro 
Entre Montes, e encon-
trou uma fraude no local 
- o chamado “gato”.

O proprietário do es-
tabelecimento foi detido 
no ato da ação e condu-
zido à unidade policial 
para responder criminal-
mente pelo delito. Além 
disso, será necessário 
quitar seus débitos com 

a CPFL Santa Cruz, com 
juros e correções mone-
tárias, para que a energia 
seja restabelecida.

A CPFL Santa Cruz 
e as forças policiais atu-
am constantemente para 
inspecionar e identificar 
irregularidades em uni-
dades consumidoras de 
todos os bairros das ci-
dades. O objetivo é coi-
bir a prática de fraudes e 
furtos, que piora a quali-
dade do fornecimento de 
energia para os demais 
consumidores e coloca 
em risco a vida da popu-
lação, além de encarecer 
as tarifas para todos os 
clientes da distribuidora.

 Pedreira 

Com o objetivo de coibir a prática criminosa de fraude e furto de 
energia, a inspeção aconteceu com o apoio de equipes das Polícias 
Civil, Militar e Científica, além de colaboradores da CPFL Santa Cruz
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Queda no número de novos casos segue 
pela quinta semana seguida e completa 
um mês sem mortes por Covid-19

Mais de 21 mil cidadãos 
receberam a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19

DIVULGAÇÃO

Circuito das Águas
6

 Holambra 

 Serra Negra 

Desde o início da pandemia já foram confirmados 
1.989 casos, com 1.957 curados e 14 mortes

Balanço semanal divul-
gado pelo Departamento 
Municipal de Saúde de 
Holambra nesta quinta-
-feira, 12, aponta queda no 
número de novos casos de 
Covid-19 na cidade pela 
quinta semana consecuti-
va. Após uma alta no início 
de julho, quando 70 novos 
casos foram comprova-
dos, os balanços seguintes 
apresentaram números de-
crescentes: 46, 37, 30, 29 
e, agora, 14. A cidade tam-
bém completou um mês 
sem a ocorrência de óbitos 
causados pela doença. 

No momento, 18 pes-
soas estão em isolamento 

domiciliar e uma perma-
nece internada. Desde o 
início da pandemia já fo-
ram confirmados 1.989 
casos, com 1.957 curados 
e 14 mortes.

Durante a semana o 
município realizou a va-
cinação de moradores a 
partir de 18 anos. Apenas 
entre segunda-feira e hoje 
foram aplicadas 1.108 
doses da vacina contra a 
Covid-19, sendo que 819 
pessoas receberam a pri-
meira dose e 289 a segun-
da dose. A cidade prosse-
gue com a vacinação para 
maiores de idade median-
te agendamento já realiza-

do, e aguarda a chegada 
de novas doses para dar 
continuidade ao trabalho.

Apesar dos números 
positivos, o diretor da 
pasta, Valmir Marcelo 
Iglecias, continua pedin-
do cautela à população. 
“Graças à imunização ma-
ciça estamos conseguindo 
reduzir o número de ca-
sos, mas lembro que mes-
mo vacinadas as pessoas 
podem transmitir o novo 
coronavírus, portanto é 
necessário mantermos os 
cuidados sanitários bási-
cos, como uso de máscara 
e álcool em gel”, avalia o 
diretor.

A Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da secreta-
ria de Administração e em 
parceria com o Comitê Mu-
nicipal de Retomada Econô-
mica, lançou um formulário 
on-line para compreender 
as maiores dificuldades en-
frentadas pelos empresários 
nogueirenses desde o início 
da pandemia, e ainda traçar 
diretrizes para a retomada 
econômica do município. 

Após a coleta de infor-
mações, será elaborado um 
relatório que servirá como 
base para novas propostas e 

busca de soluções. O comitê 
assegura que todas as infor-
mações coletadas seguirão 
em sigilo, e servirão para 
auxiliar a economia de Ar-
tur Nogueira. 

A agente de Desenvol-
vimento Municipal, Tatiane 
Gibertoni Sia, afirma que 
este formulário tem a inten-
ção de mapear as empresas 
de todos os segmentos do 
município de Artur No-
gueira. “Pretendemos men-
surar os impactos e quais 
as maiores dificuldades 
enfrentadas pelas empre-

sas. Isso nos dará diretrizes 
de quais políticas públicas 
adotar”, declarou. 

O formulário está dispo-
nível para proprietários de 
empresas via internet (https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScJClc01US5o-
aHzCOWmjN4_Su-CaE-
7CxocdLgXiZsb1ItDOOw/
viewform?usp=sf_link) até o 
dia 31 de agosto e, para res-
ponder, basta acessar o link. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3827-9700 (ramal 9756).

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

ILL é um jogo de so-
brevivência e horror, com 
um gore detalhado e ex-
plicito. O jogo não será 
linear, mas irá permitir 
uma maior interação com 
o ambiente e contará com 
diversas armas.  

Ainda não possui in-
formação de qual será 
sua narrativa, mas que 
pelas imagens do jogo 
é possível entender que 
se trata de um vírus que 
criado em laboratório, 
com a alta capacidade 
de infecção, não só em 
organismos vivos como 

em mortos, porém este 
vírus também tem a ca-
pacidade de evoluir de 
tro do hospedeiro. ILL 
ainda não tem data para 
ser lançado e deve che-
gar somente para a nova 
geração Xbox Series, 
Playstations 5 e PCs. 

Um fã brasileiro de 
Caverna do Dragão fez 
um game baseado na sé-
rie e está graça para PCs 
e Androids. O jogo pos-
sui formato beat’em up, 
ao qual o personagem 
só consegue avançar 
quando todos os inimi-

gos forem derrotados. O 
jogo traz todos os per-
sonagens da serie ani-
mada, juntamente com 
seus equipamentos, além 
dos monstros presen-
te na serie e nos livros. 
A série animada Caver-
na do Dragão é baseada 
no jogo de R.P.G. Dun-
geons & Dragons onde 
monstros e equipamen-
tos foram retirados para 
compor a aventuras que 
Hank e seus amigos pas-
sam até conseguirem sair 
ou não deste mundo no 
qual foram invocados. 

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”.

ILL e Caverna do Dragão 
destaques da semana

A cidade prossegue com a vacinação para maiores de idade mediante agendamento já realizado

Hospital Metropolitano 
O prefeito de Jaguariúna 
e presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Gus-
tavo Reis, se reuniu nesta 
semana com o reitor da 
Unicamp, Antonio José de 
Almeida Meirelles, o Tom 
Zé, para discutir o fortale-
cimento e a organização da 
saúde na região. Entre os 
temas, o destaque foi dado 
para a criação do Hospital 
Metropolitano na região de 
Campinas.

Recursos do Estado
O prefeito de Jaguariúna 
tem visitado com frequ-
ência o Palácio dos Ban-
deirantes, em São Paulo, 
em busca de mais recursos 
e projetos para a cidade. 
Recentemente, quatro de-
mandas foram reforçadas 
ao Governo do Estado: o 
pedido de duplicação da 
rodovia que liga Jaguariú-
na a Holambra, a implan-
tação do programa “Meu 
Pet”, para ampliar o cuida-
do aos animais, solicitação 
de duas novas UBSs e mais 

recursos para investir em 
obras de infraestrutura.

Variante delta
O Conselho de Desenvolvi-
mento da RMC vai discutir 
a questão “variante delta” 
do coronavírus e uma even-
tual tomada de novas me-
didas conjuntas na terça-
-feira, 17, em Americana. 
O encontro dos prefeitos, 
capitaneado pelo prefei-
to de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, será às 9h, no Clube 
do Bosque.

‘Minha Casa do Meu Jei-
to’ aprovado
Os vereadores de Jaguari-
úna aprovaram, em segun-
da discussão, na sessão da 
terça-feira, 10, o Proje-
to de Lei Complementar 
05/2021, do Executivo, que 
autoriza a criação de pro-
grama de planta econômica 
denominado “Minha Casa 
do Meu Jeito”, que asse-
gura às famílias de baixa 
renda assistência técnica 
gratuita para o projeto e 
acompanhamento técnico 
na construção de habitação 
de interesse social. Segun-

do a proposta, será forneci-
do, gratuitamente, projeto 
para residência unifamiliar, 
com metragem máxima de 
70 m².

Prisão de Jefferson
A prisão do ex-deputado 
Roberto Jefferson nes-
ta sexta-feira, 13, acirrou 
ainda mais os ânimos en-
tre o governo Bolsonaro e 
o Judiciário. A prisão foi 
determinada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A decisão atendeu 
a um pedido da Polícia Fe-
deral por suposta partici-
pação do político em uma 
organização criminosa di-
gital responsável por atacar 
os ministros da Corte e as 
instituições. Jefferson, que 
já foi preso no caso men-
salão, é aliado da linha de 
frente do presidente Jair 
Bolsonaro.

 Bastidores do poder

Serra Negra realizou a 
aplicação de pelo menos 
uma dose da vacina contra 
a Covid-19 a 21.217 cida-
dãos residentes no muni-
cípio até a noite de quin-
ta-feira, 12. A cidade já 
tem cerca de 90% da po-
pulação maior de 18 anos 
vacinada e 72,61% da po-
pulação total, com pelo 
menos uma dose recebida. 
São no total 9.353 pessoas 
em Serra Negra que rece-
beram a segunda dose (ou 
dose única), o que corres-
ponde a 32% totalmente 
imunizados. 

O Prefeito Elmir Che-
did, responsável pela 
transformação do Centro 
de Convenções em posto 
de vacinação, comemora 
o resultado. “Uma vitória 
do sistema que planeja-
mos para garantir como-
didade, distanciamento 
e agilidade nos procedi-
mentos de combate a essa 
doença que, até então, 

contaminou 3.041 mora-
dores e tirou a vida de 95 
pessoas, atingindo muitas 
famílias. Vacina no braço 
é vida e a única alternativa 
que temos contra o vírus”, 
diz o Prefeito, que tam-
bém agradeceu o apoio do 
Governador João Doria.

“Se não fosse o Gover-
nador João Doria assumir 
o desafio de promover a 
vacinação no Brasil, com 
apoio da equipe do Insti-
tuto Butantan, talvez não 
tivéssemos doses disponí-
veis para toda a população 
maior de 18 anos, como 
atualmente”, diz Elmir 
Chedid, que entregou a 
Doria, na visita do gover-
nador a Serra Negra, em 
05 de agosto, no próprio 
Centro de Convenções, 
uma mensagem impressa 
reconhecendo o trabalho 
do governo do estado de 
SP para viabilizar a vaci-
nação contra a Covid-19. 

O Prefeito também 

destaca o trabalho de seu 
irmão Edmir Chedid, De-
putado Estadual, que via-
bilizou recursos para o 
combate à Covid-19 no 
município. “Graças a uma 
emenda do Deputado de 
R$200 mil conseguimos 
viabilizar o custeio de 10 
leitos exclusivos de co-
vid-19 e 15 cilindros de 
oxigênio no Hospital San-
ta Rosa de Lima, além de 
10 leitos de UTI para toda 
a região na Santa Casa 
Anna Cintra, em Ampa-
ro”, diz.

O agradecimento tam-
bém foi estendido aos ser-
vidores da Saúde pela de-
dicação e principalmente 
à toda população que se 
vacinou. “Se Deus quiser 
logo vamos ter o funcio-
namento normal de todas 
as atividades, um Turismo 
forte, com muitos eventos, 
gerando cada vez mais 
emprego e renda para a 
população”, conclui.

Comitê Municipal de Retomada Econômica 
quer ouvir empresas do município

 Artur Nogueira

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

14 de agosto de 2021jaguariúna

Motorola abre 45 vagas para 
profissionais da área de tecnologia

7

A Motorola está expan-
dindo sua área de P&D e 
abriu neste mês 45 vagas 
para atuação no escritório 
de Jaguariúna, para atuação 
em Software Development 
nas áreas de Mobile Securi-
ty, Imaging Processing, Câ-
mera, Artificial Intelligence 
entre outras.

Há vagas para todos os 
níveis (júnior, pleno e sê-
nior) e os profissionais de-
vem ser formados em En-
genharia da Computação, 
Ciências da Computação, 
Matemática, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas 
e áreas correlacionadas. 

Entre os pré-requisitos, 
é necessário conhecimento 

e experiência em Desen-
volvimento Web e Mobile, 
Segurança da Informação, 
Fotografia Computacional, 
Engenharia de Software e/
ou Arquitetura de Soluções, 
além de inglês em nível 
avançado/fluente. O prazo 
de inscrição é indetermina-
do – até que todas as posi-
ções anunciadas sejam ocu-
padas. 

“Queremos atrair talen-
tos que sejam apaixonados 
por tecnologia. Profissionais 
atualizados que acompa-
nhem as tendências do nos-
so mercado e que possam 
nos trazer visões diferentes 
para as áreas de pesquisa 
e desenvolvimento. Bus-

camos pessoas com olhar 
atento aos novos comporta-
mentos de consumo e que 
tenham o desejo de fazer a 
diferença em uma empresa 
global que respira inova-
ção e oferece oportunida-
des de crescimento”, afirma 
Ana Paula Cavioli, diretora 
de RH da Motorola para a 
América Latina.

Para saber mais informa-
ções sobre as vagas abertas, 
os interessados podem aces-
sar o site: https://jobs.leno-
vo.com/en_US/careers

Como uma empresa fo-
cada em inovação e inclu-
são, a Motorola respeita e 
encoraja a diversidade em 
todas as contratações.

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna bateu o re-
corde na aplicação de va-
cinas contra a Covid-19 na 
terça-feira, 10, primeiro 
dia da imunização do pú-
blico de 18 a 24 anos na 
cidade. Segundo a pasta, 
devido à grande presença 
de pessoas no Parque San-
ta Maria nesta terça, foram 
aplicadas 2.671 doses, o 
maior número de aplica-
ções em um único dia já 
registrado em Jaguariúna.

Com os números des-
ta terça, Jaguariúna agora 
soma 40.782 pessoas imu-
nizadas com a primeira 
dose ou dose única contra 
a Covid (91,6% da popu-

lação adulta vacinável) e 
11.937 pessoas com a se-
gunda dose (26,8% da po-
pulação adulta vacinável), 
totalizando 52.719 doses 
aplicadas.

“Foi muito importante 
a presença em massa dos 
jovens de 18 a 24 anos, 
que vieram até o Parque 
Santa Maria nesta terça 
para receberem a primeira 
dose da vacina. Essa gran-
de adesão mostra que os 
jovens confiam e sabem 
da importância da imuni-
zação. Ficamos muito feli-
zes, pois é gratificante ver-
mos a conscientização dos 
jovens e a preocupação em 
estarem protegidos”, diz a 

secretária de Saúde de Ja-
guariúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão.

A vacinação contra a 
Covid-19 em Jaguariúna 
acontece no Parque San-
ta Maria, das 15h às 19h. 
Para ser imunizado é pre-
ciso apresentar documento 
com foto, comprovante de 
residência e o Cartão Cida-
dão. Além disso, também 
é necessário fazer o pré-
-cadastro no site da Pre-
feitura (www.jaguariuna.
sp.gov.br) no link “Cida-
dão”. A Secretaria de Saú-
de recomenda levar a ficha 
do cadastro impressa, para 
agilizar o atendimento.

IVAIR OLIVEIRA

Saúde de Jaguariúna bate recorde e aplica 
2.671 doses no 1º dia de vacinação de pessoas 
com 18 a 24 anos contra a Covid
Esse é o maior número de aplicações já registrado 
em um único dia no município

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h

Gustavo Reis discute criação do Hospital 
Metropolitano com reitor da Unicamp

Edição de agosto do “Jaguariúna Solidária” 
é realizada nos dias 18, 19, 20 e 23

O prefeito de Jaguariúna 
e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), Gustavo Reis, se 
reuniu nesta semana com o 
reitor da Universidade Es-
tadual de Campinas (Uni-
camp), Antonio José de Al-
meida Meirelles, o Tom Zé, 
para discutir o fortalecimen-
to e a organização da saúde 
na região. Entre os temas, o 
destaque foi dado para a cria-
ção do Hospital Metropolita-
no na região de Campinas.

Como presidente do Con-
selho da RMC, Gustavo vem 
defendendo a construção do 
hospital regional junto aos 
demais prefeitos do colegia-
do. “Acredito que essa é uma 
pauta de interesse comum 
dos 20 municípios, então 

vamos nos empenhar nessa 
luta”, diz o prefeito.

Também participaram 
do encontro o vereador de 
Jaguariúna Walter Tozzi, o 
coordenador das AMEs, José 
Roberto Souza, e o professor 
Oswaldo Grassiotto.

“Temos que encontrar 
soluções para diminuir a fila 
de espera do sistema Central 
de Regulação de Ofertas e 
Serviços de Saúde (Cross). 
Para isso, a construção do 
hospital metropolitano seria 
uma grande solução. É uma 
luta de todos os 20 prefeitos 
da Região Metropolitana de 
Campinas”, explica Reis. 

O reitor Tom Zé disse que 
a Unicamp está à disposição 
da RMC para contribuir com 
a saúde regional. “A nossa 
disposição enquanto univer-

sidade é de auxiliar a região 
nessas questões e ser um 
parceiro forte da RMC para 
realizar essas atividades, co-
meçando pela área da saúde, 
com a possibilidade de es-
tender a outras atividades. A 
Unicamp quer se abrir à so-
ciedade”, diz o reitor. 

Gustavo também aprovei-
tou o encontro na Unicamp 
para pleitear que Jaguariúna 
faça parte do Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) de Amparo. Além 
disso, também solicitou que 
a cidade integre o projeto 
Profis, programa que leva 
os melhores alunos da es-
cola pública para estudar na 
Unicamp. “Queremos que 
Jaguariúna faça parte desse 
projeto”, diz o prefeito.

O Fundo Social de Soli-
dariedade, em parceria com 
a Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Ja-
guariúna, realiza nos dias 
18, 19, 20 e 23 de agosto 
mais uma edição do progra-
ma Jaguariúna Solidária. As 
doações serão realizadas no 
Centro Dia do Idoso - Praça 
Basaglia, 497 - Jd. Zeni - das 
9h às 12h e das 13h às 16h.

O Programa Jaguariúna 
Solidária tem como objeti-
vo fazer a doação de rou-
pas, sapatos e acessórios 

arrecadados pelo Fundo 
Social para famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.  
Para evitar aglomerações 
e permitir mais tranquili-
dade e conforto na escolha 
das peças, o atendimento 
será feito por meio de um 
agendamento prévio. Os 
interessados devem reali-
zar o agendamento até 16 
de agosto das 8h30 às 16h, 
pelo telefone 3937- 4945. 

De acordo com o Fundo 
Social, cada pessoa pode 
comparecer em um único 

dia, com horário previa-
mente agendado e a reco-
mendação é para que leve 
uma sacola para armaze-
nar as peças escolhidas. A 
presidente do Fundo, Flora 
Reis, destacou o papel im-
portante que o projeto ocu-
pa na sociedade. “Estamos 
cumprindo nosso papel 
com muito carinho, amor, 
sensibilidade e responsabi-
lidade. Em Jaguariúna, as 
pessoas recebem a atenção 
que de fato merecem”, ga-
rante Dona Flora.

Suspensa vacinação da 2ª dose da CoronaVac agendada e da 1ª dose para pessoas acima de 18
A Secretaria de Saúde de Jaguariúna suspendeu a 
aplicação da segunda dose da vacina Coronavac/
Butantan que estava agendada para os dias 13 
e 14 de agosto, esta sexta e sábado. A medida é 
necessária porque a Secretaria Estadual de Saúde 
ainda não fez a distribuição das doses.

Segundo a secretaria municipal, todas as pessoas 
com agendamento para essas datas devem procurar 
o Parque Santa Maria na segunda-feira, 16, das 
15h às 19h, para recebimento da segunda dose da 
Coronavac.
Está suspensa também a aplicação da primeira dose 

de vacina contra a Covid-19 para a população geral 
com 18 anos ou mais, “tendo em vista o esgotamento 
de doses recebidas pelo município”. “Tão logo venham 
mais doses, retomaremos a vacinação desse público 
alvo”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

O Programa Jaguariúna Solidária tem como objetivo fazer a doação de roupas, sapatos e acessórios

IVAIR OLIVEIRA
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Prefeitura recebe medalhista olímpico 
morungabense Gabriel Menino

Curso de combate a incêndio no campo é 
realizado com moradores e produtores rurais

O “Menino de Ouro” 
morungabense Gabriel 
Menino foi recebido pelo 
prefeito Marquinho de Oli-
veira junto com a equipe da 
prefeitura nesta semana. O 
jogador de futebol de ape-
nas 20 anos disputou pela 
Seleção Brasileira nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, 
inclusive participando em 
campo da partida decisiva 
contra a Espanha, que re-
sultou em 2 a 1 para o Bra-
sil e conquistando a meda-
lha de ouro, no sábado, 07.

Para o prefeito Marqui-
nho é uma felicidade ver um 
filho de Morungaba trazer 
para a cidade uma medalha 
de ouro de uma Olímpiada: 

O jogador de futebol de 20 anos disputou pela Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos

8

Medalhista é homenageado na prefeitura

DIVULGAÇÃO

“Conhecemos a família do 
Gabriel e acompanhamos 
sua carreira desde o iní-
cio, assim como o esforço 
e a dedicação dos pais que 

sempre acreditaram e o in-
centivaram. Ficamos mui-
to felizes por ter um filho 
da terra fazendo tamanho 
sucesso”, comenta.

O Sindicato Rural de Ita-
tiba e o Serviço de Apren-
dizagem Rural (Senar) com 
o apoio da Prefeitura da Es-
tância Climática de Morun-
gaba, por meio da Defesa 
Civil, promoveu gratuita-
mente o curso de “Incên-
dio- Prevenção e Combate 
no Campo- Técnicas” nos 
dias 03 e 04 de agosto no 
Sitio São Geraldo. O curso 

ministrado pelo instrutor 
Ricardo Fenolio foi desti-
nado a moradores e produ-
tores rurais e contou com a 
participação da equipe da 
Defesa Civil do município, 
funcionários da Prefeitura 
de Itatiba e diversos mora-
dores do Bairro dos Silvas.

Dentre os treinamentos, 
os participantes aprenderam 
sobre técnicas de preven-

ção e combate a incêndio 
no campo, identificação de 
elementos do fogo, conhe-
cimento sobre os tipos de 
propagação, identificação 
das classes de incêndio, co-
nhecimento sobre os EPIs 
(equipamentos de proteção 
individual), os materiais 
de combate a incêndio e as 
formas de incêndio tanto no 
campo como em edificações.  

“Esta conquista é um so-
nho realizado e é uma honra 
poder chegar ‘em casa’ sen-
do tão bem acolhido pelas 
pessoas de minha cidade. 
Sou de Morungaba e me 
sinto muito privilegiado em 
ter a oportunidade de levar 
o nome de nossa cidade por 
tantos lugares”, diz o atleta 
Gabriel que visitou a pre-
feitura acompanhado por 
seus pais Silvana Teixeira e 
Paulo Menino e a avó ma-
terna Lurdes Teixeira.

O comerciante Paulo 
Menino, pai de Gabriel, 
conta que o filho desde 
muito cedo já se destaca-
va nos jogos inter-classes. 
Mas relembra que despon-

tou de vez no “Bugrinho” 
de Morungaba, um projeto 
do Guarani Futebol Clube, 
de Campinas - coordenado 
pelo Professor Julio Cé-
sar de Moraes (“Julio do 
Vadu”), atual diretor de 
Turismo, Cultura, Esporte 
e Lazer da prefeitura.

“Aos 13 anos, acabou 
chamando a atenção do 
Guarani e seguiu o cami-
nho no time e aos 17 foi 
contratado pelo Palmeiras. 
Apesar de muito jovem, 
sempre teve muito foco e 
disciplina e hoje está co-
lhendo”, comenta o pai 
do jogador que lembrou 
os próximos desafios a se-
rem enfrentados em breve 

o Campeonato Brasileiro 
de Futebol e a Copa Li-
bertadores da América e 
agradeceu a consideração 
do prefeito Marquinho e 
todos os morungabenses.

Na ocasião, o atleta rece-
beu duas homenagens ofi-
ciais: a “Menção de Agrade-
cimento” da prefeitura em 
nome da população, assina-
da pelo prefeito Marquinho 
e pelo vice-prefeito Luis 
Fernando Miguel; e a “Mo-
ção de Aplausos” da Câma-
ra Municipal, entregue em 
mãos pelo presidente da 
Câmara, Tomás Federicci 
e pelos vereadores Antônio 
Salvador Marques e Luís 
Carlos de Lima.

Com carga horária total de 16h o treinamento abordou os detalhes da organização de um grupo de combate 
para aplicar os métodos de extinção de fogo

DIVULGAÇÃO

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

14 de agosto de 2021economia
9

A economia cresce no agronegócio

CRC – Central de Recuperação do Cidadão

Na quinta-feira, 12, o 
governo estadual anunciou 
o lançamento de dois pro-
gramas que prometem ser 
duas grandes ferramentas 
para o fortalecimento do 
produtor paulista. Foram 
lançados os programas 
AgroSP+Seguro e Muni-
cípio AgroSP e a liberação 
de R$215 milhões para 
linhas de crédito e seguro 
rural.

Segundo o governo es-
tadual, o objetivo do pro-
grama AgroSP+Seguro é 
garantir maior segurança 
para o trabalhador rural 
através da destinação de 
viaturas específicas para 
locais rurais. A maior 
presença das forças de 
segurança garante ao tra-
balhador um nível de con-
fiabilidade necessário para 
que sejam feitos investi-
mentos e melhorias sem o 
temor de perdas ocasiona-
das pela insegurança que 
hoje aplaca grande parte 
da população rural. 

Claro que a presença 
ativa das forças de segu-
rança nas zonas rurais que 
será permitida por estas 
novas viaturas não é em si 
um fator que movimentará 
a economia destas regiões 
ao ponto de haver algum 
impacto positivo na eco-
nomia estadual. Mas como 

sabemos a economia é uma 
área multifatorial em que 
várias coisas podem afetar 
o resultado final, pois há 
toda uma corrente que é 
formada por cada um des-
tes pequenos elos que apa-
recem ao longo dos dias 
que permitem que situa-
ções garantam uma maior 
segurança eletrônica.

Então uma maior se-
gurança nas zonas rurais 
poderá garantir ao peque-
no trabalhador familiar 
que ele se sinta confiante 
o suficiente para acessar 
ao crédito que também 

estará agora disponível 
e assim fazer com que a 
sua produção cresça. En-
tão, é necessário vermos 
que hoje estes programas 
quando apresentados de 
forma conjunta podem ga-
rantir que os produtores fa-
miliares ou até produtores 
maiores do agronegócio 
local consigam fortalecer 
o mercado rural paulista e 
assim gerem todo um ciclo 
virtuoso de distribuição de 
renda. 

É preciso ver o cená-
rio atual no qual nos en-
contramos e vislumbrar 

os impactos positivos que 
a mudanças apresentadas 
poderão gerar sobre este 
cenário permitindo que 
a realidade da população 
mude para melhor. Nesta 
minha coluna já afirmei 
para vocês em algumas 
oportunidades anteriores 
que na economia há da 
parte de todos um peque-
no exercício de futurologia 
para se tentar imaginar o 
podemos esperar a cada 
momento. 

Já a função do progra-
ma Município AgroSP é 
fomentar a implantação de 

políticas públicas voltadas 
ao setor do agronegócio 
em esfera municipal. O 
programa incentivará pre-
feituras a ampliarem suas 
ações sociais para melho-
ras as condições das pes-
soas que vivem no campo. 
No primeiro ciclo estarão 
aptos a participar 508 mu-
nicípios dos 645 existentes 
no estado.

A grande vantagem des-
te programa é que permite 
uma relação mais próxima 
do agricultor com o setor 
público, pois a relação do 
agricultor, principalmente 

o pequeno produtor rural, 
com órgãos municipais 
pode se dar de uma forma 
mais específica para as ne-
cessidades daquela locali-
dade. Mesmo tratando-se 
de uma série de programas 
estaduais, ainda precisa-
mos compreender que de 
acordo com o tamanho 
que o estado de São Paulo 
possui, com uma diversi-
ficação da origem destes 
estímulos para a popula-
ção do campo é possível 
que o pequeno produtor se 
sinta melhor atendido e os 
programas possuam uma 
maior aderência. 

Os programas e o crédi-
to anunciado pelo Governo 
Estadual não são a solução 
para nenhum problema 
para o homem do campo 
especificamente. Mas per-
mitem que o trabalhador 
rural paulista possua uma 
vastidão maior de armas 
para a manutenção do seu 
trabalho e a sua permanên-
cia na sua região de ori-
gem. Mesmo para aqueles 
que assim como eu não 
sobrevivem da atividade 
rural é sempre importante 
estarmos atentos ao forta-
lecimento do agronegócio 
estadual, pois todos somos 
consumidores daquilo que 
é feito no campo, seja di-
reta ou indiretamente. 

A Associação Comer-
cial e Industrial de Jagua-
riúna  (ACI Jaguariúna), 
inovou em plena pandemia 
e sentindo que a empatia 
deve existir neste momento 
tão delicado da pandemia 
do novo coronavírus (CO-
VID-19), principalmente 
neste momento que come-
çamos a vacinar mais de 
80% de nossa população e 
que vemos o governo esta-
dual acenar com o fim da 
quarentena que estamos 
vivendo desde 22 de março 
de 2020, ocasionando com 
que  o mercado se prepare 
para a tão propagada reto-
mada da economia, porém 
estamos nos deparando 
com um aspecto que tem 

afligido tanto o empresá-
rio(comerciante), assim 
como o cidadão(cliente), 
a inadimplência que ocor-
reu nestes longos 17 me-
ses, chega a doer o coração 
destes dois personagens, o 
comerciante que precisa ter 
caixa para pagar seus custos 
fixos e variáveis e de outro 
lado o cliente simples, hu-
milde e trabalhador de nos-
sa cidade, que viu seu salá-
rio cair, perda de emprego, 
custos aumentarem e ficou 
e ainda está  com enorme 
dificuldade de honrar aque-
les compromissos que fazia 
das tripas coração para qui-
tar, pois é sabido por todos 
que o trabalhador gosta de 
estar em dia com suas con-

tas, ter crédito para poder 
fazer suas compras, dormir 
em paz, viver melhor, mas 
fazer o que se a pandemia 
causou este rebuliço em 
suas vidas?

Para ajudar ambas as 
partes, seja o comerciante a 
melhorar  caixa da sua em-
presa e o cidadão a  quitar 
seu débito, ter crédito e po-
der voltar a comprar, a ACI 
Jaguariúna criou de forma 
inédita o CRC – Central de 
Recuperação do Cidadão, 
um espaço especialmente 
desenvolvido para aten-
der de forma individual o 
cidadão, onde ele poderá 
consultar onde e quanto 
esta o seu débito e de for-
ma conciliadora com um 

tratamento humanizado ter 
sua vida regularizada, isto 
proporcionará melhorar 
o caixa do comerciante,  
proporcionando ao mesmo 
investir em melhorar seu 
negócio, investir em con-
tratação de novos colabora-
dores, bem como aquisição 
de produtos e serviços.

Segundo pesquisa gran-
de parte do obstáculo para 
que o consumidor não 
quite seu debito é devido 
ao constrangimento de se 
voltar à empresa , fazen-
do com que muitos adiem 
ou simplesmente não vol-
tem para pagar sua conta, 
como a ACI Jaguariúna 
criou uma área própria 
para o consumidor, con-

versar de forma harmonio-
sa com nossa especialista,  
que foi preparada para 
atende-lo, a possibilidade 
de se chegar a uma solução 
amigável é muito grande, 
proporcionando beneficio 
a ambas as partes, o cida-
dão deve sair mais tranqui-
lo com as informações cer-
tas, ter novamente crédito 
e ver seu nome limpo, com 
a regularização no SCPC/
Boavista, órgãos públicos 
e cartórios de protesto. 

Ferramentas que permi-
tem o rastreio das dividas, 
localização do endereço e 
fone do consumidor atu-
alizado, proporcionam o 
serviço de higienização(a-
tualização cadastral), farão 

com que nosso comércio e 
nossa população se revigo-
re e vivamos novos tempos 
de alegria e bonança.

Você comerciante está 
convidado a agendar ou 
solicitar uma visita, para 
podermos lhe explicar 
como você poderá se usu-
fruir do CRC, para ajudar 
a melhorar o seu negócio e 
principalmente a resolver 
o problema do cidadão, 
tornando ele novamente 
apto a ter crédito e poder 
comprar na sua loja e no 
nosso comércio, pois Jun-
tos Somos Fortes.

www.acijaguariuna.com.br
Fone/Whatsapp 19-
38677070

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

O agronegócio em SP ganha duas grandes ferramentas para o 
fortalecimento do produtor

João Rodrigues*

https://eipcred.com.br/
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https://www.facebook.com/restaurantedafran/


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

14 de agosto de 2021Direitos
13

Seguro-
desemprego

O seguro-desempre-
go é um benefício previ-
denciário que permite ao 
trabalhador demitido sem 
justa causa, o recebimen-
to de uma quantia men-
sal para que ele possa se 
readaptar ao mercado de 
trabalho. Os pagamen-
tos são de 3 a 5 parcelas 
conforme o tempo tra-
balhado. O trabalhador 
formal e doméstico em 
virtude da dispensa sem 
justa causa, e também 
da dispensa indireta. O 
trabalhador formal com 
contrato suspenso em 
virtude da realização de 
curso profissional ofe-
recido pelo empregador, 
o pescador profissional 
durante o período de de-

feso (período proibido de 
pesca) e por fim o traba-
lhador resgatado da con-
dição semelhante à de 
escravo. A quantidade de 
parcelas está ligada dire-
tamente ao tempo traba-
lhado anterior a própria 
dispensa que gerou o se-
guro-desemprego. A lei 
7998/90, determina qual 
é o período de referência 
que será utilizado para o 
devido recebimento. Atu-
almente esse período de 
referência é de 36 meses. 
Vamos ver como fica. Na 
primeira vez que é pedi-
do o seguro-desemprego, 
o trabalhador terá direito 
a 4 parcelas se trabalhou 
nos últimos 36 meses, 
entre 12 e 23 meses, e 5 

parcelas se trabalhou 24 
meses ou mais. Na se-
gunda vez que se socorrer 
do seguro-desemprego, o 
trabalhador terá direito ao 
benefício de 3 parcelas se 
nos últimos 36 meses tra-
balhou de 9 a 11 meses, 4 
parcelas, se trabalhou de 
12 a 23 meses e 5 parce-
las se trabalhou 24 meses 
ou mais. Já a partir da ter-
ceira vez, o trabalhador 
terá direito a 3 parcelas se 
nos últimos 36 meses tra-
balhou entre 6 a 11 me-
ses, 4 parcelas, se traba-
lhou entre 12 a 23 meses, 
e 5 parcelas se trabalhou 
24 meses ou mais. Não 
cabe seguro-desemprego 
se a pessoa tiver um MEI 
ativado.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Justiça 
em foco 
Gazeta tem novo colunista 

Marcelo Luís Gou-
vêa Pioli, formado desde 
1996 pela Universidade 
São Francisco, é especia-
lista em processo civil, 
em teses tributárias, com 
escritório em Campinas 
e Amparo. O sonho pela 
justiça teve início com 
as atividades realizadas 
pelo seu avô, o Dr. Her-
culano Gouvêa Neto, que 
brilhantemente atuou na 
advocacia. Assim como 
seu avô, Marcelo assumiu 
a carreira com profissio-
nalismo e extrema huma-
nidade, o que observou 
como grande carência na 
profissão.  

Para Dr. Marcelo não 
existe pobre nem rico, 
certo ou errado, até que 
os fatos em todos os âm-
bitos sejam analisados 
e julgados. Desde então 
Marcelo obteve êxito em 
todas as suas ações devi-
do seu extremo empenho 
na busca da verdade e da 
justiça. 

 No início da profissão, 
atuou na área cível, in-
gressando posteriormente 
na trabalhista e previdên-
cia. Assessorou a Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo (ALESP) em 2003. 
Em 2005 fez pós-gradua-
ção em Processo Civil na 

PUC e no momento rea-
liza pós-graduação em di-
reito público aplicado.  

Hoje destina grande 
parte do seu tempo tam-
bém a área tributária, 
garantindo para peque-
nas e médias empresas a 
cobrança fiscal devida. 
“Eu atuo defendendo as 
pequenas e médias em-
presas que desconhecem 
o fisco [...] O fisco cobra 
indevidamente e sabe, 
mas continua cobrando. 
Só deixa de cobrar quan-
do é provocado pelo judi-
ciário”, explica Marcelo. 

 Dentre as grandes 
teses tributárias, Marce-
lo atua na exclusão do 
ICMS, do ISS e do IPI 
sobre a base de cálculo 
do Pis e da Cofins; Exclu-
são da contribuição pre-
videnciária - INSS sobre 
verbas indenizatórias e 
eventuais na folha de sa-
lário; Exclusão do ICMS 
sobre a Tarifa de Uso do 
Sistema de Distribuição 
- TUSD de enegia elétri-
ca; Exclusão da Multa de 
10% do FGTS; Exclusão 
do ISSQN sobre Locação 
de bens móveis; e ICMS 
- Substituição Tributá-
ria. Desta forma Marcelo 
conseguiu trazer grande 
apoio para o pequeno e 

médio empresário, que 
por desconhecerem o fis-
co eram vítimas de co-
branças abusivas.  

 Sobre a Gouvêa Pioli 
O trabalho da Advoca-

cia Gouvêa Pioli é focado 
na redução de custos fis-
cais e recuperação de cré-
ditos tributários, median-
te redução dos valores 
fiscais futuros e da resti-
tuição de valores via pre-
catórios ou via compen-
sação fiscal relativos aos 
últimos cinco anos, com 
grau máximo de seguran-
ça jurídica. Com atuação 
e experiência em funções 
executivas e de assesso-
ramento jurídico empre-
sarial, especialmente no 
contencioso judicial cí-
vel, trabalhista, Previdên-
cia e empresarial, notada-
mente tributário. 

O que faz a advocacia 
Gouvêa Pioli ser uma re-
ferência onde chega está 
no fato do Dr Marcelo 
assumir cada caso como 
se fosse o autor. Indepen-
dentemente de ser grande 
ou pequeno, todos os ca-
sos são de extrema im-
portância para a empresa, 
e ele não descansa para 
buscar a solução de cada 
um deles. 

Marcelo Luís Gouvêa Pioli, 
especialista em 

processo civil, em teses 
tributárias

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

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

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

pretendido.
Vamos alguns exem-

plos para que fique mais 
claro minha explicação.

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

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

A reposta está na ativi-
dade desse tipo de serviço 
contratado, pois, mesmo 
que a empresa cumpra 
com o seu compromis-
so de trabalhar e agir no 
sentido de atender os ob-
jetivos do contrato, o re-
sultado dessas pontuações 
e multas poderão não ser 

alcançados, sendo que não 
dependerá do cuidado, 
diligencia, atenção e cor-
reção, mas dependerá da 
decisão de terceiros, neste 
caso, do entendimento do 
Detran ou da justiça, se for 
o caso. 

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

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

Ou seja, se uma pessoa 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

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

Direitos e deveres

contrata um cirurgião plás-
tico para fazer uma plás-
tica no seu corpo e essa 
referida plástica é estética, 
garantindo o cirurgião que 
o seu corpo vai ter um re-
sultado que foi prometido, 
ou seja, uma vez que as-
sume a responsabilidade 
de obter para o cliente o 
resultado pretendido, será 
sem dúvidas o contrato de 
fim ou obrigação de fim. 

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

suas obrigações impactam 
na vida cotidiana dos con-
sumidores. 

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

Vale uma dica impor-
tante que na hora de contra-
tar certos tipos de serviços, 
tenha sempre orientação 
clara e transparente de ad-
vogado para esclarecer o 
que está sendo pactuado no 

documento contratual.
Não caia em conversa 

fácil por ai, sendo que mui-
tos são induzidos ao erro 
por conta de não ter condi-
ções técnicas para avaliar o 
que está sendo contratado. 

Esse tema é vasto e 
aqui não tenho condições 
de abordar de forma mais 
ampla, mas, creio que você 
consumidor terá mais aten-
ção e cuidado quando esti-
ver diante de um contrato 
dessa natureza. 

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

https://www.netellinternet.com.br/
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Bom dia, amigo, leitor.
Hoje vamos tratar so-

bre o elemento Fósforo (P) 
determinado no solo; no 
entanto, precisamos saber 
para que serve esse nutrien-
te e qual a sua função no 
desenvolvimento da planta. 
Então vamos a leitura.

Qual a função da Fósforo 
e quais os benefícios para 
a planta?

O Fósforo é um elemento 
muito importante para o de-
senvolvimento da planta, é 
responsável pela transferên-
cia de energia da célula, na 
respiração e na fotossíntese. 
Participa na estrutura dos 
ácidos nucleícos, bem como 
nas coenzimas, fosfoprote-
ínas e fosfolipídeos. A falta 
do “P” no início do ciclo 
vegetativo da cultura pode 
limitar o desenvolvimento 
da planta e, não tendo como 
recuperar esse desenvolvi-
mento posteriormente.

O Fósforo, é um elemen-
to essencial para a obtenção 
de uma boa produção. Por-
tanto, devemos nos atentar 
para os resultados obtidos 
na análise do solo. Nesta 
imagem podemos ver a di-
ferença do desenvolvimen-
to das plantas em função 
da quantidade de Fósforo 
aplicado.

Alguns fatores de 
crescimento associados 
com o fósforo
• Estimula o desenvolvi-
mento da raiz;
• Talo e caule têm maior 
resistência;
• Melhora a produção de se-
mentes e formação de flores;
• Adianta e uniformiza a 
Maturidade da cultura;
• Melhora a fixação de Ni-
trogênio em leguminosas;
• A cultura tem sua quali-
dade melhorada;
• Promove uma maior re-
sistência da planta contra 
doenças;
• Age durante todo o ciclo 
de vida da cultura.

Nossos solos são ricos em 
Fósforo?

Devido a formação de 
nossos solos ser fortemen-

te intemperizados, são de 
baixa fertilidade e ricos 
em ferro e alumínio na 
forma de óxidos. O Fósfo-
ro disponível no solo fixa-
-se nesses óxidos ficando 
indisponível para as plan-
tas. Podemos dizer que 
em solos que têm maior 
teor de Matéria Orgânica, 
podemos encontrar maior 
quantidade de Fósforo dis-
ponível.

Fatores que influenciam 
no Conteúdo de fósforo 
no solo
• Material de origem a 
partir do qual o solo é deri-
vado;
• Tipo de exposição as 
ações climáticas e erosão;
• Grau de remoção de 
Fósforo pela cultura;
• Teor de Fósforo orgânico.

Fatores que influenciam 
na Disponibilidade do 
fósforo
• pH do solo;
• Nutrição balanceada;
• Matéria orgânica;
• Tipo de argila;
• Tempo de aplicação;
• Temperatura/arejamen-
to/umidade e compactação 
do solo.

Essas são algumas das 
funções e benefícios do 
Fósforo no solo e para a 
planta.

Agora vamos tratar so-
bre os tipos de fósforo ana-
lisados no solo.

Quais as metodologias 
utilizadas?

No Brasil temos a meto-
dologia da solução de Me-
lich-1, Melich-3 e Resina 
trocadora de íons, portanto 
é necessário atentar-se ao 
método utilizado pelo la-
boratório para que se possa 
utilizar a tabela correta para 
interpretação dos resulta-
dos obtidos. Geralmente os 
laboratórios identificam os 
extratores utilizados.

Mas, qual a diferença 
entre as metodologias 
existentes?

Os métodos utilizados 
com maior frequência eram 
os dos extratores de Melich, 
há alguns anos o IAC (Ins-
tituto Agronômico de Cam-
pinas) por meio de estudos 
realizados por seus pesqui-
sadores da área de nutrição 
do solo, desenvolveram o 
Método da Resina e no Rio 
Grande do Sul foi desenvol-
vido o método da determina-
ção do Fósforo Remanescen-
te, o qual vem se difundindo 
por outros estados. Resu-
midamente podemos dizer 
que os teores de Fósforo 
extraídos pelas soluções de 
Melich têm um índice maior 
de extração porque é a base 
de ácidos e esses ácidos ata-
cam os Fosfatos Naturais ou 
complexados que não estão 
disponíveis para a planta 
no solo. A metodologia da 
Resina Trocadora de Íons 
não interfere na solubiliza-
ção de Fosfatos Naturais ou 
nas formas insolúveis, por-
que a extração é realizada 
com água desmineralizada 
e agitação por 16 horas. O 
Fósforo Remanescente, é 
relativamente “novo”, mas é 
uma metodologia que utiliza 
uma solução de Cloreto de 
Cálcio contendo uma con-

centração conhecida de Fós-
foro e fica em contato com 
o solo por um período de 16 
horas. Essa metodologia é 
utilizada para ver a influên-
cia da concentração e tipo de 
Argila presente no solo, para 
que possamos fazer uma re-
comendação de adubação 
levando em consideração o 
teor de Argila.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser uti-
lizada deverá ser a utilizada 
em sua região, se for no esta-
do de São Paulo, deve-se so-
licitar a metodologia da Resi-
na, se nos demais estados da 
união o extrator de Melich.

Espero ter conseguido 
de uma forma bem simples 
e resumida, explicar sobre 
qual a importância do nu-
trientes Fósforo (P) deter-
minado 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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Embora prevista incons-
titucionalidade na Lei Ge-
ral do ICMS, a cobrança 
ainda prevalece há décadas 
nos Estados. Os proprietá-
rios podem recorrer dos va-
lores pagos.

Até hoje, o pecuarista 
que desejar transportar 50 
cabeças de gado de uma 
fazenda em São Paulo à 
outra no Paraná, por exem-
plo, pagará o ICMS sobre o 
transporte. Isso em todo o 
país. Até aí, tudo bem, mas, 
e se as propriedades per-
tencerem ao mesmo dono? 
É correta a incidência deste 
imposto?

Se você respondeu que 
não, então, pensa igual aos 
pecuaristas de todo Brasil, 
que pagam o ICMS a cada 
viagem que fazem com seu 
gado, mesmo que a inten-
ção seja apenas “reforçar” 
a criação em outra fazenda 
de sua propriedade.

O que diz a lei, afinal? 
Desde abril deste ano, o 

debate vem tomando conta 
das discussões no STF entre 
os ministros, que passaram 
a entender a incidência do 
imposto nestas circunstân-
cias como inconstitucional.

Pela Lei Geral do ICMS 
87/1996, apelidada como 
Lei Kandir, a incidên-
cia deste imposto sobre o 
transporte de gado para as 
propriedades do mesmo 
dono é inconstitucional. 

Afinal, se o gado será le-
vado de uma propriedade à 
outra, sendo ambas do mes-

mo dono e sem comerciali-
zação, por que tem que ser 
cobrado o ICMS?

O ICMS é o Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços. Se não 
se trata de uma mercadoria 
- porque não houve transa-
ção e nem tão pouco uma 
prestação de serviço, o pe-
cuarista está isento.   

A incidência do im-
posto, no entanto, sempre 
aconteceu sobre os des-
locamentos de gado entre 
propriedades do mesmo 
dono, em razão de haver a 
possibilidade de cobrança 
nas leis estaduais. Nestes 
casos, então, o fisco perma-
necia cobrando o imposto 
de pecuaristas em todo o 
país - o que gerava diversas 
reclamações e manifesta-
ções de protesto. 

O que diz o Supremo?
O Supremo entende que, 

para que haja a incidência 
deste imposto, é preciso 
que a mercadoria tenha o 
sentido de ser comerciali-
zada de um Estado para ou-
tro. Nesta situação, a inci-
dência de ICMS estaria de 
acordo com a lei. Porém, 
quando se trata de proprie-
dades do mesmo produtor 
rural, não existe relação 
mercadológica e portanto, 
a incidência é ilegal.

Contudo, não basta ape-
nas “dizer” que vai transfe-
rir o gado para a proprie-
dade e “está tudo bem!”. 
É preciso que o produtor 
apresente documentos 

comprovando ser realmen-
te o dono da propriedade; 
que comprove que nesta 
propriedade há atividade 
relacionada ao agronegócio 
e que apresente também a 
finalidade para a qual está 
levando o gado de uma re-
gião à outra - por exemplo, 
obter uma performance 
melhor da propriedade.

Isto, para que também 
não haja o risco de uma 
simulação de imposto (vi-
sando taxas menores) ou 
fraude.

E os Estados, aceitam a 
decisão?

Não, os Estados, por sua 
vez, entraram com pedido 
de “embargos de declara-
ção”, ainda pendentes de 
julgamento. No entanto, a 
probabilidade é de que o 
STF não leve em conside-
ração o pedido e mantenha 
sua posição diante do ex-
posto pela lei Geral. 

A pecuária no Brasil é 
um importante fator eco-
nômico no agronegócio do 
país, que já corresponde a 
26% do PIB. As margens 
de lucro e investimento na 
área, no entanto, já são bem 
apertadas, sendo necessário 
que todo pecuarista lesado 
com incidência de ICMS 
procure um escritório con-
tábil e jurídico, fazendo 
valer o seu direito de reaver 
os valores pagos - de abril 
até o momento. 

Só assim, o agronegócio 
poderá se desenvolver mais 
e melhor.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

ICMS sobre transporte de gado para as 
propriedades do dono é inconstitucional

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

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
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Nova edição do “UniEduK 
Solidário” vai arrecadar alimentos e outros itens 
para pessoas em vulnerabilidade social

Pensando em apoiar as 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social durante 
a pandemia da Covid-19, o 
Grupo UniEduK (UniMAX, 
UniFAJ e Faagroh) lança 
mais uma edição do “UniE-
duK Solidário”, que vai ar-
recadar alimentos, produtos 
de higiene, EPIs, roupas e 
cobertores, em uma ação  
envolvendo estudantes, cola-
boradores, docentes, além de 
toda a comunidade. 

A campanha acontecer 
entre os dias 09 de agosto e 
03 de setembro, e as doações 
serão destinadas para a ação 
“Dia D de Doação”, realiza-
da pela Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia de Campinas 
(SMCC), em parceria com 
Hemocentro Unicamp e 
com o apoio da Federação 
das Entidades Assistenciais 
de Campinas (FEAC) e da 
Prefeitura de Campinas. 

A iniciativa evidencia a 
importância da parceria en-
tre instituições como forma 
de ampliar o impacto so-
cial, além de comprovar a 
responsabilidade do Grupo 
UniEduK em desenvolver 
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educação

Além dos alunos, toda a comunidade pode participar da campanha que acontece até 03 de setembro
DIVULGAÇÃO 

ações sociais e ambien-
tais, com diversos projetos 
e campanhas que buscam 
atender problemáticas re-
ais, proporcionando o bem-
-estar de pessoas em vulne-
rabilidade social. 

Os alunos são convida-
dos a participar e, desta for-

ma, poderão converter em 
horas de Atividades Com-
plementares (conferir Regu-
lamento no Portal do Aluno) 
ressaltando a importância 
da atuação em ações e pro-
jetos sociais para a forma-
ção de um profissional mais 
preparado para os desafios 

do mercado de trabalho. 
A campanha “UniEduK 

Solidário Doações” aconte-
cerá em conformidade com 
as orientações da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) e Ministério da Saú-
de, seguindo todos os pro-
tocolos de biossegurança. 

As doações só serão aceitas 
seguindo alguns critérios: 

Alimentos e itens de 
higiene pessoal – Serão 
válidos apenas itens não 
perecíveis e com validade 
superior a 60 dias do prazo 
final das doações: 3 de se-
tembro de 2021.

Roupas, cobertores, len-
çóis e travesseiros – Serão 
válidos apenas itens em 
bom estado de uso e devida-
mente higienizados. Peças 
rasgadas, sem condições 
de uso ou sem higienização 
não serão aceitas.

Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) – 
Serão aceitos como EPIs: 
Unidade de Máscara N95 / 
PFF2 sem válvula, pacotes 
fechados de 100 unidades 
de máscara cirúrgica e pa-
cotes fechados de 100 pares 
de luvas descartáveis. Serão 
válidos apenas itens novos. 
Itens usados ou embalagens 
violadas não serão aceitas. 

Cronograma de 
arrecadação

Para comunidade em ge-
ral, serão disponibilizados 
pontos de coleta nas unida-
des da UniFAJ, UniMAX 
e Faagroh, além de locais 
estratégicos nas cidades 
de Jaguariúna, Indaiatuba 
e Holambra, devidamente 
identificados com o cartaz 
do “UniEduK Solidário Do-
ações”. 

https://grupounieduk.com.br/
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Gabriel, o menino 
de ouro morungabense 

Esporte Morungabense

Em 2007, nos Jogos 
Panamericanos do Rio de 
Janeiro, tive o prazer de 
pegar nas mãos a meda-
lha de ouro do atleta de 
hipismo Rodrigo Pessoa. 
Quatorze anos depois tive 
o prazer de estar com o 
campeão olímpico e ter a 
oportunidade de segurar os 
556 gramas de uma meda-
lha de ouro olímpica. São 
momentos únicos e indes-
critíveis na vida de quem 

é apaixonado pelo esporte. 
Realmente somos 

abençoados, assim como 
esse “menino” de Mo-
rungaba, que aos 20 anos 
de idade, já conquistou 
o estado de São Paulo, o 
Brasil, a América e agora 
a tão esperada medalha 
de ouro para o Brasil nas 
Olimpíadas de Tóquio – 
2021. Com uma campa-
nha impecável no Japão, 
o Brasil venceu a Espanha 

por 2 a 1 na grande final 
e garantiu a medalha de 
ouro na prorrogação do 
jogo. Com gols de Mateus 
Cunha e Malcom a sele-
ção canarino garantiu o 
segundo ouro olímpico de 
sua história.  

Aproveitando a oportu-
nidade, que está cada vez 
mais escassa, guardamos 
uma lembrança de gera-
ção para geração, uma pe-
quena camisa do Guarani 

F C, o primeiro clube de 
Gabriel Menino,  auto-
grafada e com dedicató-
ria, para uma pequena fã 
de oito anos, de Gabriel 
para Valentina. Pequenos 
gestos que fazem toda a 
diferença na vida de uma 
criança. Acaso do destino, 
quando Gabriel Menino 
tinha 8 anos começava sua 
trajetória na escola de fu-
tebol do Centro Esportivo 
JBM em Morungaba.

A competição teve iní-
cio dia 20 de fevereiro e, 
entre idas e vindas devi-
do a pandemia, neste fi-
nal de semana acontecem 
as finais da série prata da 
primeira edição da União 
Cup. Os jogos decisivos da 
competição são realizados 

em Morungaba na manhã 
deste sábado, 14, no es-
tádio Fioravente Frare a 
partir das 08h. Na opor-
tunidade serão realizados 
quatro jogos e ao final de 
cada jogo são realizadas 
as premiações às equipes 
campeãs e vice campeãs.

Série prata
08h- Star Soccer x Galo 
Talentus  (Sub 11)
09h - Projeto Fantasma x 
Os Gaviões (Sub 12)
10h - Projeto Fantasma x Uni-
dos do Cordenonsi (Sub 13)
11h - CFA Itatiba x Galo 
Talentus (Sub 14)

Prof. Julio 
do Vadu

Paralimpíadas

Nesse final de semana acontecem as finais da série prata da União Cup

O ciclo olímpico ain-
da está em atividade, pois 
com o encerramento dos 
Jogos Olímpicos de Tó-
quio iniciaremos as Para-
limpíadas de Tóquio no 
período de 24 de agosto 
a 05 de setembro, sendo 
uma sequência do ciclo 
que se iniciou.

Os Jogos Paralímpicos 
são destinados a pessoas 
portadoras de deficiência 
física ou mental, sendo di-
vididos em modalidades, 
grau de limitação, catego-
rias, enfim diversas clas-
sificações. Seu objetivo é 
promover a inclusão social 
usando o esporte como 
instrumento desta inclu-
são. Isto reforça a força do 
esporte como ator social 
de alta relevância para as 
questões sociais e reflexão 
da sociedade.

Notoriamente existe 
uma grande dificuldade 
de promover a inclusão da 
pessoa portadora de defici-
ência no cotidiano e com 

isso exercer seu direito de 
cidadania. Vivemos uma 
sociedade hipócrita onde 
a exclusão é uma marca 
visível, porém que alguns 
ainda insistem em torná-
-la imperceptível, fazendo 
a maquiagem necessária 
para disfarçar a latente ex-
clusão de direitos.

A máxima grega surgi-
da com a origem dos Jogos 
Olímpicos da Era Antiga, 
tormou-se um inconscien-
te popular, “Altius, citius, 
fortius” ou o mais alto, o 
mais rápido, o mais forte, 
sendo que os mais volo-
rizados para a sociedade 
eram classificados pelos 
seus atributos físicos e os 
demais desprezados. Des-
ta maneira surgem as com-
petições olímpicas, sendo 
seus campeões heróis ou 
“semi-deuses” e os porta-
dores de deficiência nem 
espaço na sociedade ti-
nham.

Entretanto a socieda-
de evoluiu, o embrião do 

evento Paralimpico surgiu 
em 1948, na pequena cida-
de inglesa de Stoke Man-
deville. O médico alemão 
Ludwig Guttmann, diretor 
do centro nacional britâni-
co de traumatismos, que 
reabilitava soldados feri-
dos da Segunda Guerra 
Mundial, criou um evento 
esportivo exclusivamente 
voltado a deficientes físi-
cos. Em 1960, Roma re-
cebeu a nona edição dos 
jogos. A cidade italiana 
recebia no mesmo ano os 
Jogos Olímpicos e graças 
aos esforços de Guttmann, 
as duas competições se 
reuniam. Assim, 400 atle-
tas de 23 países competi-
ram em provas exclusivas 
para usuários de cadeira 
de rodas no tênis de mesa, 
tiro com arco, basquete, 
natação, esgrima e atletis-
mo. A competição também 
ocorreu em Tóquio, 1964, 
novamente na mesma sede 
dos Jogos Olímpicos. O 
curioso é que, nessas duas 

edições, o nome oficial 
da competição era Jogos 
Internacionais de Stoke 
Mandeville. Entretanto, 
já era comum — princi-
palmente para a imprensa 
— o uso do nome “Para-
limpíadas” para designar o 
evento.

A evolução
Diante de tantas lutas 

para reconhecer o portador 
de deficiência como mem-
bro ativo da sociedade e o 
surgimento das Paralimpí-
adas, o Comitê Olímpico 
Internacional consolida a 
existência do Comitê Pa-
ralímpico para organizar, 
divulgar e promover os 
jogos, sempre na cidade 
sede dos Jogos Olímpicos, 
logo após o encerramento 
do primeiro. Cria-se assim 
o ciclo paralímpico, dando 
o destaque necessário me-
recido ao evento.

Podemos afirmar que 
muito mais que um even-
to esportivo, é um gesto 

de visibilidade aqueles 
que por muito tempo a 
sociedade tratou de escon-
der, ou renegar a segundo 
plano quanto a dignidade 
humana. Assim surge por 
meio do esporte a oportu-
nidade de refletirmos so-
bre a verdadeira inclusão 
social, não uma pseudo 
inclusão para “inglês ver”.

Brasil paralímpico
O Brasil tem lugar de 

destaque no cenário inter-
nacional das Paralimpía-
das, sendo muito maior o 
número de medalhas con-
quistadas e recordes bati-
dos que nos Jogos Olím-
picos. 

Ironia do destino ou 
não, nosso País trata muito 
mal o deficiente, dificulta 
sua acessibilidade, exclui, 
discrimina, não promove 
políticas públicas eficazes 
que dignifiquem estas pes-
soas como elas merecem. 
Porém o esporte traz esta 
discussão quando somos 

campeões Paralímpicos 
diante de todos os Países 
do Mundo, sendo os me-
lhores do Planeta, fruto 
da dedicação e esforço de 
instituições, profissionais 
e personagens do mundo 
acadêmico que dedicam 
suas vidas nesta promo-
ção. Brasil o País dos con-
trastes e da hipocrisia, pois 
de efetividade são poucos 
gestos que nos levam a re-
almente enxergar a luz no 
final do túnel.

Viver as Paralimíadas é 
realmente reconhecer nos-
so papel em promover a 
igualdade, respeitar as di-
ferenças e promover a in-
clusão social, já que todos 
são iguais perante a lei em 
DIREITOS E DEVERES!

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Finais estaduais da União Cup devem ser disputadas em novembro
Seguindo o regulamento da competição, ao final da fase regional, serão 
disputadas as finais estaduais, as quais, devem ser realizadas na cidade 
de Ubatuba e/ou Caraguatatuba no mês de novembro, onde as equipes 
irão disputar um quadrangular entre si e dessa forma serão conhecidos os 
campeões estaduais de cada categoria. O quadrangular contará com os 
campeões de cada categoria (sub 11, sub 12, sub 13 e sub 14), ou seja, os 
campeões e vice campeões dos grupos A e B e os campeões do grupo C 
que está sendo disputado na região centro oeste do estado e do grupo D, 
disputado no Vale do Paraíba. 

https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br
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Animal Print

Como escolher o adoçante ideal?

“Da sua pior situação, pode surgir 
a sua maior oportunidade”

Gabriel Lira

Tivemos um exemplo genuíno de autoanálise, renúncia e 
autocuidado recentemente com uma das maiores atletas 
do esporte (Simone Biles). O valor que cada um dá a sua 
saúde mental é diferente, mas todos concordam que vale 
muito. E quanto vale a sua? 
Em uma era caótica e dentre turbilhões de adversidades, 
a renúncia se torna cada vez mais importante para nossa 
vida. Em um português claro, renunciar é o mesmo que abrir mão de algo. Muitas 
pessoas associam a renúncia com franqueza, mas é aí que se enganam. Cada vez que 
você renuncia algo, mais forte você se torna. 
Renunciar é necessário, e aqui você verá o por que:
Já parou para pensar em quantos planos já fez, em quantos sonhos já sonhou e 
nos objetivos que tem para sua vida? Já parou para pensar que por mais que ande, 
sempre acaba voltando para o mesmo lugar? POIS É, E A CULPA É SUA. 
Sabe essa amizade que não te acrescenta em nada e só está com você nos momentos 
de lazer? RENUNCIE. 
Sabe esse tempo que você perde olhando coisas fúteis nas redes sociais? RENUNCIE. 
Sabe esse gasto que você tem comprando coisas supérfluas? RENUNCIE.
Sabe esse relacionamento sem perspectiva de futuro que você só mantém por 
comodidade? RENUNCIE. 
O tempo que você perde procrastinando? RENUNCIE. 
Pare de desperdiçar o seu potencial em uma vida sem objetivos.  Não adianta desejar 
ir além, mas não ter coragem de levantar.
MOVA-SE!

Vitória Saviolli

Uma das tendências mais antigas e amadas 
de todos os tempos são as estampas animais, 
mais conhecida como Animal Print. Surgiu no 
século XVIII e desde então vem sendo fonte de 
inspiração no mercado de moda feminina. 
Atualmente, é considerada um clássico da 
estamparia, aparecendo tanto em sua forma 
tradicional, priorizando as tonalidades 
originais, quanto em versões diferenciadas. A 
grande variedade de estampas animal print 
inclui: leopardo, onça, tigre, girafa, cobra e 
zebra. Sendo a onça a mais usada e favorita 
entre as mulheres. 
Para quem prefere um visual mais discreto, 
a dica é optar por acessórios que trazem 
a padronagem, vale apostar em bolsas, 
calçados, lenços, echarpes, jóias e bijoux.
Aqui na Loja Paula Savioli você encontra 
variedade em peças e acessórios em estampas clássicas Animal Print e se você gosta 
dessas dicas, siga @lojapaulasavioli

Criolipólise – entenda o procedimento 
e liberte-se das gorduras localizadas

Perder peso e obter um 
corpo bonito e saudável 
está entre os principais ob-
jetivos de homens e mu-
lheres. Nos últimos anos, a 
criolipólise vem sendo um 
dos métodos mais procu-
rados para redução de gor-
dura localizada, por ser um 
tratamento não invasivo e 
com excelentes resultados.

Anos atrás, cientistas da 
Universidade de Harvard 
observaram que algumas 
crianças que chupavam pi-
colés ficavam com covinhas 
nas bochechas. Isso levou o 
Dr. Dieter Manstein e o Dr. R. 
Rox Anderson a perceberem 
que o gelo pode atacar sele-
tivamente pequenas bolsas 
de células adiposas. Essa 
ideia de que o frio pode 
atacar as células adiposas – 
sem danificar a pele ou o te-
cido circundante – foi o insi-

ght que gerou a criolipólise.
O procedimento de con-

gelamento de gordura é 
um tratamento que utiliza 
o método de resfriamento 
controlado para eliminar 
a gordura resistente, que é 
difícil de tratar, mesmo com 
dieta e exercícios.

A tecnologia Criolipólise 
fornece resfriamento con-
trolado com precisão para 
atingir as células adiposas 
sob a pele, mas a pele em 
si não é afetada. Não usa 
agulhas, e exige o mínimo 
de tempo de recuperação 
após o tratamento. O proce-
dimento de congelamento 
através da Criolipolise des-
trói células de gordura em 
diferentes áreas do corpo. 

Como é feito o 
procedimento 

Para o tratamento, é 

colocada uma manta com 
gel na área a ser tratada,  
essa medida é muito im-
portante para proteger a 
pele e garantir a segurança 
do procedimento; depois, 
acoplamos os aplicadores 
(manípulos) do aparelho 
estético utilizado para 
esse procedimento ajus-
tando-os a área do corpo 
a ser tratada, em seguida 
suas ponteiras fazem a 
sucção da pele destruindo 
as células de gordura na 
região. O resfriamento da 
área age danificando de 
forma seletiva as células 
que são mais vulneráveis 
ao frio, isso sem promo-
ver qualquer tipo de dano 
aos nervos, músculos ou 
qualquer outra região que 
esteja próxima ao local 
onde o procedimento foi 
realizado.

Equipamento: Beauty 
Shape Duo – Criolipólise

O equipamento Beauty 
Shape Duo tem a possibi-
lidade de escolher entre 5 
protocolos de Criolipólise 
convencional e outros 6 
de criolipólise de contras-
te. Conta com variação de 
temperatura proporciona-
da pelas placas dos aplica-
dores de 40°C a -11°C, o que 
proporciona resultados ex-
celentes e satisfatórios.

Um diferencial do Equi-
pamento Beauty Shape é 
o sistema Double Protect. 
Para conferir total segu-
rança ao procedimento, 
essa tecnologia controla a 
temperatura positiva e ne-
gativa de aplicação. O Be-
auty Shape Duo tem duas 
saídas independentes, 
permitindo o uso simul-
tâneo de dois aplicado-

res, ideal para tratar áreas 
maiores ou ainda, realizar 
a aplicação em dois pa-
cientes ao mesmo tempo.

O procedimento tem 
muitos benefícios e 
abrange diversas regiões 
corporais. Aqui na Essên-
cia Terapias & Stétika, 
nós realizamos o Procedi-
mento de Criolipolise de 
Contraste 360º 5D, equi-
pamento da HTM certi-
ficado pela ANVISA e as 
Mantas Anticongelante 
VICAE com ação hidratan-
te, Ácido Bio Hialurônico 
e Aloe Vera também com 
Cadastro ANVISA, as man-
tas são abertas diante do 
paciente e uma vez utili-
zadas são descartadas. O 
procedimento é realizado 
pela profissional Ludevo-
ne Santos Rovaron, com 
formação superior Tec-

Nutricionista Matheus Rondini
CRN 59921

Consumo excessivo de açúcar é 
um hábito que está associado ao 
surgimento de várias doenças, 
sendo a diabetes a mais famosa. No 
entanto, colesterol, pressão alta e 
ansiedade são quadros que também 
estão ligados a esta substância. 
Justamente por isso, muitas 
pessoas buscam substitutos para 
o açúcar. Apesar de frutas como 
banana e tâmara servirem para isso, 
adoçantes xilitol, eritritol, stévia 
e sucralose são os mais utilizados 
como substitutos. 
A stévia é um adoçante derivado 
da planta stevia rebaudiana 
bertoni. Tal planta possui poder 
adoçante 300 vezes maior que o 
açúcar! Esse composto possui uma 
característica bem interessante: 
após ser consumido, ele não se modifica no trato intestinal. Graças a esta peculiaridade, o 
adoçante não altera o índice glicêmico no sangue
O xilitol e o eritritol são os adoçantes mais semelhantes ao açúcar. Ambos possuem 
textura fina, cor branca e não deixam sabor residual nos alimentos. O poder adoçante 
também não deixa nada a desejar ao açúcar, enquanto o xilitol possui a mesma 
capacidade, o eritritol tem 70% do potencial do açúcar. em termos calóricos, quem leva 
a melhor é o eritritol. Além disso, apesar do xilitol ter baixo índice glicêmico, o que é 
excelente, o eritritol tem esse índice inferir a 1, o que é considerado 0. Contudo, tanto o 
xilitol como o eritritol podem ser usados por diabéticos e adeptos da low carb.
Sucralose possui 0 calorias, é livre de sabor residual e possui um sabor similar ao do 
açúcar. Por isso, o produto costuma ser utilizado por quem deseja perder peso. Além 
disso, a Zero-Cal informa que também pode ser consumido por quem tem diabetes. No 
entanto, se você optar por esse adoçante, consuma-o com moderação. Apesar de ser 
feito a partir da cana de açúcar, a molécula de açúcar é quimicamente modificada para se 
tornar sucralose. @nutricionistamatheusrondini

Matéria escrita por Ludevone 
Santos Rovaron – Tecnóloga 
em estética responsável pela 
Essência Terapias & Stétika 
– Contato: (19) 98929-5903

nóloga em Estética,  Pós 
Graduação em Estética 
Avançada e Medicina Tra-
dicional Chinesa, devida-
mente treinada e prepa-
rada para a execução de 
todos os procedimentos 
Estéticos autorizados pelo 
Conselho Regional de sua 
categoria de formação.

Teremos criolipólise aqui 
na Clínica dia 24 de agosto, 
das 08h às 20h. Agende já 
sua avaliação pelo WhatsA-
pp 19-98929-5903.

https://www.instagram.com/lojapaulasavioli/
https://www.instagram.com/nutricionistamatheusrondini/
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Bastidores da Fama: Com Ricky Galvão 

Em turnê pelos Estados Unidos, o cantor Gusttavo Lima fará a 
gravação do primeiro DVD internacional da carreira neste domingo, 
15. O sucesso do embaixador é tanto, que o rapaz voltará ao Brasil 
com mais de $4,2 milhões de reais.

Spears, pai da cantora Britney Spears, desistiu de ser tutor de sua 
filha nesta quinta-feira, 12. Em documentos enviados ao tribunal 
que julga o caso, Jamie afirma que quer ajudar na transição para um 
novo tutor. 
Jamie Spears desde 2008 controla a vida e a carreira da artista. Ele 
conquistou esse direito após a filha ter sido internada por excesso de 
uso de drogas e bebidas.
A cantora americana, Britney afirma que “quer sua vida de volta”. 
Diz que a cautela é “abusiva” e que a impede até mesmo de poder 
se casar e ter outros filhos e diz que não dará sequência a carreira 
artística enquanto a justiça não a livrar das garras do pai.

Claudia Leitte teve que acionar a Justiça da Bahia. A cantora descobriu que ainda consta 
como proprietária de um veículo da marca Peugeot, que foi vendido em 2006. porque o 
veículo ainda não havia sido transferido para o nome da compradora e gerou multas e 
demais débitos de $21 mil reais.

Após Tiago Silva, da dupla com Hugo, 
ter realizado uma cirurgia plástica 

para aumentar o tamanho do 
pênis dele, no mês passado, 

a notícia virou assunto nos 
grupos e rodas de conversas 

dos sertanejos. Eles brincam 
que Tiago deveria formar 

uma nova dupla, desta vez, 
com Edson, que canta ao 

lado de Hudson, que 
já colocou prótese no 

bumbum. “Enquanto 
um aumentou o 
bumbum, o outro 
aumentou o peru”.

Tá podendo hein... Em 
entrevista ao podcast 4talk, 
no YouTube, Nany People 
fez várias revelações, entre 
elas sobre a vida sexual 
dela. Pela primeira vez, a 
atriz e humorista revelou 
que transou com um time 
inteiro de futebol em um 
hotel de São Paulo, durante a 
concentração dos jogadores. 
Nany contou que começou 
a aproveitar mais a vida 
somente aos 40 anos, após 
se separar. “Virei pegadora, 
realmente, a viver o que não 
vivi nos meus 20 anos”.

Yasmin Santos e Tierry se uniram para a estreia do single “Sempre Tem 
Um Ex”. A faixa vem acompanhada de um clipe disponível no YouTube. 
Lançamento da faixa aconteceu nesta quinta, 12.

A denúncia de Helena Lima, ex mulher de Paulo Lima, 
presidente de uma das maiores gravadoras de música do 
mundo, a Universal Music, onde ela alega que ele teria a 
internado a força em uma clínica psiquiátrica, se intensifica na 
mídia, e o mercado da música já aponta a tendência de que 
Paulo Lima perderá o cargo.

Durante doze anos, o cantor Paulo 
Ricardo hoje com 57 anos foi casado 
com a empresária Gabriela Verdeja 
Birman, com quem teve três filhos 
— Isabella, de 9 anos; Luís Eduardo, 
de 7; e a caçula Diana, de 6. Eles se 
separaram em outubro de 2017 e foi 
acordado, desde então, que o cantor 
ficaria responsável pela pensão 
alimentícia das crianças, mais as 
despesas escolares, algo em torno de 
R$17 mil mensais, com reajuste anual. 
O cantor foi a justiça para baixar 
o valor alegando dificuldades 
financeiras devido a proibição de 
shows por causa da pandemia. Além 
disso o cantor está enfrentando uma 
ação trabalhista de sua empresa no 
valor de $2 milhões, teve seus bens 
penhorados pela justiça e ainda foi 
proibido de usar a marca RPM.
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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:

ROBSON GOMES PENICHE JÚNIOR e LARISSA MOTA DE 
SOUZA COELHO. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresá-
rio, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 23 de julho de 
1994, residente e domiciliado na Rua Aristides Rizzoni, Nº 146, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBSON 
GOMES PENICHE e de MARIA INÊS GOMES PENICHE. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, analista fiscal júnior, solteira, 
nascida em AMERICANA, SP, no dia 10 de abril de 1995, re-
sidente e domiciliada na Rua Aristides Rizzoni, Nº 146, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO CAR-
LOS COELHO e de SUELI MOTA DE SOUZA COELHO. 

TIAGO NATALINO DE SOUZA e SHAIEN SAFIRA TEIXEI-
RA PEREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Montador de 
móveis, divorciado, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 25 de 
dezembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Chierice, 
Nº 98, Jardim Elisa, JAGUARIÚNA, SP, filho de SEBASTIÃO 
APARECIDO DE SOUZA e de SANDRA DELFINO DA 
CRUZ SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 17 de 
março de 2000, residente e domiciliada na Rua Chierice, Nº 98, 
Jardim Elisa, JAGUARIÚNA, SP, filha de MÁRCIO JÚNIOR 
PEREIRA e de ANA PAULA TEIXEIRA. 

LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DORTA e INGRID MA-
RIA PESSOTI. Ele, de nacionalidade Brasileira, assistente de 
gestão pública, solteiro, nascido em MOGI MIRIM, SP, no dia 
06 de março de 1997, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Corrêa Viana, Nº 194, Jardim Boa Vista I, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ANDRÉ LUIZ DORTA e de CLAUDETE APARECI-
DA DE LIMA DORTA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxi-
liar administrativa, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
24 de abril de 1997, residente e domiciliada na Rua Eduardo To-
zzi, Nº 1801, Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VANDERLEI PESSOTI e de ANGELA DORACI ROBERTO. 

CARLOS ANDRÉ SCARELI e DANIELA DA SILVA CARVA-
LHO. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 29 de junho de 1974, 
residente e domiciliado na Rua Marchesini, Nº 414, Núcleo 
Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
NADIR SCARELI e de MARIA INÊS PIMENTA SCARELI. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora de produção, divor-
ciada, nascida em PIRAJUÍ, SP, no dia 31 de outubro de 1977, 
residente e domiciliada na Rua Fracheta, Nº 61, Vila Miguel 
Martini, JAGUARIÚNA, SP, filha de DEONIZIO OZÓRIO DE 
CARVALHO e de ODETE VIANA DA SILVA CARVALHO. 

PIETRO DAL’BELLO DIAS e NATÁLIA DAMASCENO 
BACAN. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 20 de outubro de 1988, 
residente e domiciliado na Rua das Castanheiras, Nº 55, Lago 
da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR DE OLIVEI-
RA DIAS e de SUELI TEREZINHA DAL’BELLO DIAS. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 16 de abril de 1985, residente e 
domiciliada na Rua das Castanheiras, Nº 55, Lago da Barra, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de PAULINO BACAN SOBRINHO e de 
SONIA APARECIDA DAMASCENO DOS SANTOS BACAN. 

MARCELO SALVADOR DA SILVA e CLAUDIA MARIA VI-
CENTE LÁZARO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteiro, nascido em ROLÂNDIA, PR, no dia 04 de 
agosto de 1982, residente e domiciliado na Rua Benedito Nori-
val Caetano, Nº 233, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de JOSÉ SALVADOR DA SILVA e de LUZIA NUNES DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de embalagem, 
divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 11 de janeiro de 
1971, residente e domiciliada na Rua Benedito Norival Caetano, 
Nº 233, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de VITOR 
LAZARO e de CARMEN MARIA VICENTE LAZARO. 

BENEDICTO BIANCHINI e MARIA ALAYDE ALVES DE 
OLIVEIRA RODRIGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
trabalhador rural, solteiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 
12 de fevereiro de 1949, residente e domiciliado a (no) Sítio 
Três Primos, Nº s/n, Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO 
JOSÉ BIANCHINI e de ANA MOREIRA BIANCHINI. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar aposentada, divorciada, nascida 
em AMPARO, SP, no dia 18 de outubro de 1944, residente e 
domiciliada a (no) Sítio Três Primos, Nº s/n, Guedes, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de LEONILDO ALVES DE OLIVEIRA e de 
GERALDINA GOMES DA SILVA. 

DOUGLAS LEAL DE SOUZA e ADRIANA SILVA SOUSA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 21 de fevereiro de 1992, residente e 
domiciliado na Estrada municipal JGR 317 - Francisca VDB 
Granchelli, Nº s/n, Residencial Borda da Mata, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ADELINO DIAS DE SOUZA e de LAURINDA 
BARBOSA LEAL. Ela, de nacionalidade Brasileira, atendente, 
solteira, nascida em IPAPORANGA, CE, no dia 06 de agos-
to de 1996, residente e domiciliada na Estrada municipal JGR 
317 - Francisca VDB Granchelli, Nº s/n, Residencial Borda da 
Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ ALVES DE SOUSA e 
de GERALDA PEREIRA DA SILVA. 

MARCELO WILLIAN DA SILVA ROUPE, de nacionalidade 
Brasileira, cabeleireiro, divorciado, nascido em APARECIDA, 
SP, no dia 17 de outubro de 1989, residente e domiciliado na 
Rua Paraná, Nº 404, Jardim São João, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ADALTO ROUPE e de ANA MARIA DA SILVA ALVES 
e WILFRIDO PATRICIO GUALACATA PUMA, de nacionali-
dade Equatoriana, chefe de cozinha, solteiro, nascido em SÃO 
PABLO, OTAVALO, PROVÍNCIA IMBABURA, EQUADOR, 
no dia 09 de setembro de 1992, residente e domiciliado na Rua 
Paraná, Nº 404, Jardim São João, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e 
de MARIA CELIA GUALACATA PUMA. 

ISAIAS APARECIDO ALVES e MARIA EDUARDA MAGA-
LHÃES VIANA. Ele, de nacionalidade Brasileira, empilhadei-
rista, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 10 de abril 
de 1994, residente e domiciliado na Rua Santo Marmirolli, Nº 
945, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de 
MARIA DAS DORES ALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em ITAPIPOCA, CE, no dia 30 de 
agosto de 1997, residente e domiciliada na Rua Santo Marmi-
rolli, Nº 945, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JOABE DIAS VIANA e de VANDERLI ALBUQUERQUE 
MAGALHÃES. 

ANDERSON POMPEU e DÉBORA FERREIRA SILVA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, mecânico de manutenção, divorcia-
do, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 26 
de fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Rua Doutor 
José Emílio Pires Bergamasco, Nº 28, Vila Primavera, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de NOEL POMPEU e de ISABEL BONATTI 
POMPEU. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 01 de fevereiro de 1988, 
residente e domiciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, 
Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ISAIAS DA SILVA e de VERA LÚCIA FERREIRA SOUSA. 

JOSUÉ DA PAIXÃO FERREIRA e GABRIELLY DA SILVA 
SOUSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, 
nascido em MUCUGÊ, BA, no dia 18 de fevereiro de 2000, resi-
dente e domiciliado na Rua Domingos Granghelli, Nº 1225, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDIVALDO DE JESUS 
FERREIRA e de ELIETE PEREIRA DA PAIXÃO FERREIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
SANTO ANDRÉ, SP, no dia 22 de novembro de 2000, residen-
te e domiciliada na Rua Domingos Granghelli, Nº 1225, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDNILSON SANTOS 
SOUSA e de ELISANGELA DA SILVA SIMÕES SOUSA. 

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

JAGUARIÚNA, 12 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 02/2018 

 
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 13 de agosto de 2021  à  19 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 
123º Priscilla Becker Gorga Aroeira  
                                                                               

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia 
Classificação Candidato 
38º Vera Lucia Da Silva  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 13 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 13 de agosto de 2021  à 19 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 
50º Vivian Aparecida Da Silva 
51º Patrícia Mendes Da Silva  
52º Marta Ferreira Dos Santos De Lima 
53º Patrícia Alessandra Ramalho Rodrigues De Godoy 
 

FUNÇÃO: Assistente Social – Amparo 
Classificação Candidato 
01º Roseane Helena De Vilas Boas  

 
Holambra, 13 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/

